UCHWAŁA NR XIX.129.2016
RADY MIEJSKIEJ W ZŁOTOWIE
z dnia 30 maja 2016 r.
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu za rok 2015
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 1 zdanie drugie i ust. 2 w zw. z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia
8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2016 poz. 446) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zmianami: z 2013 r.: poz.
938 i poz.1646; z 2014 r.: poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877; z 2015 r.: poz 238, poz. 532, poz.
1045, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz.
1890 i poz. 2150; z 2016 r.: poz. 195) Rada Miejska w Złotowie, po zapoznaniu się ze sprawozdaniem finansowym
za 2015 rok, sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Miasta Złotów za 2015 rok i informacją o stanie mienia
Gminy Miasto Złotów za rok 2015, stanowiącymi załączniki do zarządzenia nr 56.2016 Burmistrza Miasta Złotowa
z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie sprawozdania i informacji z wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów za rok
2015, uchwałą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 13 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii
o sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta Złotów za 2015 rok oraz uchwałą nr 1.2016 Komisji Rewizyjnej
Rady Miejskiej w Złotowie z dnia 26 kwietnia 2016 r. w sprawie opinii o wykonaniu budżetu Gminy Miasto
Złotów za rok 2015 wraz z wnioskiem w sprawie absolutorium dla Burmistrza Miasta Złotowa za rok 2015,
uchwala, co następuje:
§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta Złotowa absolutorium z tytułu wykonania budżetu Gminy Miasto Złotów
na 2016 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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