druk nr 1337/18

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ WROCŁAWIA
z dnia .................... 2018 r.
w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) 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), po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu miasta Wrocławia za 2017 rok;
2) sprawozdaniem finansowym miasta Wrocławia za 2017 rok;
3) opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego;
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu;
5) informacją o stanie mienia komunalnego miasta Wrocławia;
6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej.
Rada Miejska Wrocławia uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Prezydentowi Wrocławia absolutorium z tytułu wykonania budżetu miasta Wrocławia
za rok 2017.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej Wrocławia należy rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium z tego tytułu.
W świetle 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) Rada Miejska nie później niż do dnia
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium
dla Prezydenta.
Komisja Rewizyjna pismem z dnia 26 marca 2018 r. przedstawiła Radzie Miejskiej
Wrocławia wniosek o udzielenie absolutorium Prezydentowi Wrocławia zgodnie z art. 270 ust. 3
ww. ustawy. Niniejszy projekt uchwały jest zgodny z ww. wnioskiem
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