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IIU154/2017 :Skladu Orze

absolutorlunrBunnis

20.1
Mia

o
za 3016 rok,

Uchwala nr III/I$4/?0 17
Sldadrr Orzrkaj4cego Regionaln+j Izly Obrachunkowej we
z,dnia 12 czerwca 3017 r,

ffitclawiu

w sprawie opintl o wniosku Kornisji Rr.wiayJnrJ o udzi*Ienie abaolutorium Burnistrzowi Miasta
Kudowa-Zdr6J aa 2l!16 rok.

I

us.tawy z dnia 7 pairtnerruka 1992 r. o regionahrych izbach
obrachunkovrych (DaU. z 201;6 n poz, 561) w zwi4zku z an l.8a ust.3 u$tawy z dnia I nrarca tr990 r.
o samor-z4dzie g:rinnyrn (Dz, U, z 20X6 r, poa 446, z Nfu. zrn") orae zarz4dzenia tr 4/17 Prezesa
Regionalnej Izby Obraclnrrikowej we Wruclawiu z dda 21. marca 2AL7 n w spnrvie wlan4cztnia
sklad6w orzekajqcych i iih przewodniczqcych, Sklad Orzekaj4cy Re$onalnej trzby Obrachunkowej
rve Wroclawiu, w osobach;zaopiniowania wrrioslql kornisjt rewizyjnej s udzieleniu sbsolutoriurrt

Na podstawie aft.13 pkt

- Marek Gl6d - przer+odnicz4cy Skladu Oruekajqcego,
- Atkadiusz Eabezuk - ezlomk Skladu Orzekaj4cegq
- Ewelina ltuukiF'lorkowska czlonek Skladu Orzekaj4cego

-

wydajr opinig pocytywq

o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzialenie

absotrutoriunr Butmistrzowi Mlas{a Kudowa*Zdr6i za

201S rok.

Uzasadnirnie
Po zapoznaniu siE e przedlofonyrn 7 czerwca 2A17 roku wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady
Miejskiej w Itudowie-Zdmju w sprawie udzielenia absolutoriurn Buimis'trzowi Miasta Kudowa-ZdrdJ
za 20tG rok, ,Sl<lad Orzekajqcy str,vierda, ie wniosak sformrrlowany zosul w wyniku rozpateenia;
l) sprawodarda finansowego za 2016 rok,
2) sprawozdania z urykonania budietu gminy za 201S rok :.vrr.az z opiniq regiorralnej izly
obrachunkoweJ o tym sprawozdanilr,
3) informacji o stanie mienia gniny.

Wnibsek Komisji Rewiuyjnej skieruwany do nady Miejskiej w Kudawie-Zdroju spretyzorilany
zostal na podstawie kryteri6w zwiq.zanych beZporircdnio z ocrrq rvykonaaia budlntu gminy za ruk
201.6 oraz ma swoje unrocovranie w poeytpvnej opinii Komisji Rewizyjr*j doyczEcej wykonania
budietu,
Bior4c prowyZsze pod uwagq Sklad Orzekajqcy Regionalnej Izby Obrachurkowej we \{roc*awiu
posfanowii jak w sentencJi.

Od nirrieJszej uchwaly przysluguje zgodnie u art. 20 ust. 1 u$mlry o regionalrych i*ath
obnchunkowych odu,olanie do Kolegium Regionakrej hby Obrachuttkowej we Wroclawiu wterminie
14 dni od dnia dorqczenia uchwaly,
Przewodnicz4cy

