UCHWAŁA NR XXVI/209/20
RADY MIEJSKIEJ W KORONOWIE
z dnia 27 maja 2020 r.
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2019 rok.

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(tekst jednolity Dz. U. z 2020 poz. 713) w związku z art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 869 ze zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo, sprawozdaniem finansowym za 2019 rok, na
wniosek Komisji Rewizyjnej dotyczący udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa, po zapoznaniu się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza Koronowa
sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy, oraz
opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu Gminy Koronowo za 2019 rok i opinią Regionalnej Izby
Obrachunkowej w Bydgoszczy o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Koronowa,
udziela się absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2019 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty na terenie
Gminy Koronowo.

Przewodnicząca Rady Miejskiej
w Koronowie
Katarzyna Brygida SzultaRomaniuk
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2020 poz. 713) oraz art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) Rada Miejska w Koronowie po wysłuchaniu sprawozdania z wykonania
budżetu gminy za rok 2019 wraz z informacją o stanie mienia komunalnego Gminy Koronowo, sprawozdania
finansowego za 2019 rok, po przedstawieniu opinii Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie
w sprawie wykonania budżetu gminy za 2019 rok i uchwały NR 3/S/2020 z dnia 30 marca 2020 roku składu
Orzekającego Nr 1 Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o przedłożonym przez Burmistrza
Koronowa sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy za 2019 rok wraz z informacją o stanie mienia Gminy
oraz po przeprowadzeniu dyskusji przyjęła do wiadomości sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za
2019 rok.
W dalszej części Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Koronowie przedstawiła wniosek
w sprawie o udzielenie absolutorium dla Burmistrza Koronowa, Komisja wnosi do Rady Miejskiej
w Koronowie o udzielenie absolutorium za rok budżetowy 2019.
Ponadto odczytano uchwałę Nr 2/Kr/2020 z dnia 18 maja 2020 roku Składu Orzekającego Nr 2 Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy dotyczącą zaopiniowania wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Koronowa za 2019 rok jako prawidłowy w świetle obowiązujących
przepisów prawa.
Niniejszą uchwałę Radni podjęli w głosowaniu jawnym imiennym. „Za" oddano głosów 16, "przeciw”
0 głosów, "wstrzymało się" 5 głosów.
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