
     Uchwała Nr 

                                      Rady Miejskiej w Stargardzie                            -projekt- 

               z dnia 26 czerwca 2018 r. 

 
w  sprawie  udzielenia  absolutorium  Prezydentowi  Miasta  Stargard    

z  tytułu  wykonania  budżetu  za  rok  2017 

 

 

Na   podstawie  art.  18  ust. 2  pkt  4  i art. 28a  ust. 1 ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. 

o samorządzie  gminnym  (Dz. U. z  2018 r. poz. 994) oraz art. 271 ust. 1 ustawy  

z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. 

poz. 62) uchwala się, co  następuje:  

  

§  1. Po  zapoznaniu się z: 

     1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard za 2017 rok; 

     2) sprawozdaniem finansowym Gminy-Miasta Stargard za 2017 rok; 

     3) opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  o  sprawozdaniu z wykonania 

          budżetu miasta Stargard za 2017 rok przedłożonym przez Prezydenta Miasta Stargard; 

     4) informacją o stanie mienia Gminy-Miasta  Stargard na dzień 31.12.2017 roku; 

     5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Stargardzie; 

     6) opinią  Regionalnej  Izby  Obrachunkowej  w  Szczecinie  dotyczącą  wniosku  Komisji 

          Rewizyjnej Rady Miejskiej w sprawie udzielenia absolutorium Prezydentowi Miasta 

          Stargard z wykonania budżetu za 2017 rok; 

Rada Miejska w Stargardzie  udziela absolutorium Prezydentowi Miasta Stargard z tytułu 

wykonania budżetu za rok 2017. 

 

§  2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 
 

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stargardzie po rozpatrzeniu sprawozdania 

finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie o tym sprawozdaniu i informacji o stanie mienia komunalnego 

stwierdza, że sprawozdanie Prezydenta Miasta z wykonania budżetu Gminy-Miasta Stargard 

za 2017 rok odzwierciedla faktyczną realizację budżetu, a wykonanie dochodów i wydatków 

zgodne jest z Wieloletnią Prognozą Finansową Gminy-Miasta Stargard i wyznaczonymi 

zadaniami przez Radę Miejską w Stargardzie. 

 Komisje Rady Miejskiej: Społeczna; Oświaty, Kultury i Sportu; Gospodarcza oraz 

Budżetu, Finansów i Rozwoju na odbytych posiedzeniach jednogłośnie pozytywnie oceniły 

realizację budżetu miasta za 2017 rok. Ponadto Skład Orzekający Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Szczecinie uchwałą Nr CIV.201.2018 z dnia 5 kwietnia 2018 r. w sprawie 

wydania opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta Stargard za 2017 rok wraz  

z informacją o stanie mienia pozytywnie zaopiniował sprawozdanie Gminy-Miasta Stargard 

wraz z informacją o stanie mienia. Sprawozdanie uwzględnia dochody i wydatki budżetu miasta 

w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej. W przedłożonym sprawozdaniu 

uwzględniono zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowych dokonane  

w trakcie roku budżetowego, a także stopień zaawansowania realizacji programów 

wieloletnich. Sprawozdanie obejmuje wykaz samorządowych jednostek budżetowych 

prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty, gromadzących na 

wydzielonym rachunku dochody określone przez Radę Miejską.  

 Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Stargardzie na podstawie  pozytywnych opinii 

stałych Komisji Rady a także w oparciu o wyniki własnych analiz uznaje gospodarkę finansową 

miasta za prawidłową.  

 Mając na uwadze powyższe, Komisja  Rewizyjna  Rady  Miejskiej w Stargardzie 

zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym wnioskuje o udzielenie absolutorium 

Prezydentowi Miasta Stargard  za 2017 rok. 

 

 

Wnioskodawca:       

Komisja Rewizyjna           Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

Rady  Miejskiej               

w Stargardzie                         Michał Bryła 
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