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z dnia  4 czerwca 2012 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ W MSZCZONOWIE

z dnia .................... 2012 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu na 2011 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r o samorządzie gminnym (Dz. 
U. z 2011 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rada Miejska w Mszczonowie uchwala, co następuje: 

§ 1. Po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Mszczonów na 2011 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym, 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie, Zespół Zamiejscowy w Płocku, 

4) informacją o stanie mienia Gminy Mszczonów, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, udziela się Burmistrzowi Mszczonowa absolutorium z tytułu wykonania 
budżetu na rok 2011. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

Łukasz Koperski
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Uzasadnienie

Zgodnie z przepisami ustawy o finansach publicznych Burmistrz  Mszczonowa Zarządzeniem Nr 17/12 
z dnia  29 marca 2012r. w sprawie przekazania sprawozdania z wykonania budżetu gminy Mszczonów, 
sprawozdania z wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2011 rok zatwierdził roczne 
sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Mszczonów za 2011 rok zatwierdzające zestawienie dochodów 
i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu  terytorialnego, w szczegółowości 
nie mniejszej niż w uchwale budżetowej. 

Ponad to Zarządzeniem Nr 22/12 z dnia 28 maja 2012r, zostało również zatwierdzone przez Burmistrza 
Mszczonowa sprawozdanie finansowe gminy Mszczonów za 2011 rok. 

Zgodnie z kompetencjami  określonymi w ustawie o finansach publicznych, Rada Miejska w Mszczonowie 
do dnia 30 czerwca, po uprzednim rozpatrzeniu się i zatwierdzeniu w/w sprawozdań, zobowiązana jest do 
podjęcia uchwały w sprawie udzielenia bądź nieudzielenia absolutorium Burmistrzowi Mszczonowa. 
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