RADA MIEJSIG
KT,IDOWY.ZDROJU

UCHWALA Nr XXIII13LIL6
RADY MIEISKIEJ KUDOWY - ZDROIU
z dniaZ7 czerwca20l6 r.

w sprawie absolutorirm z tytufu wykonania budzetu 2a2015 rok

Na podstawie art. L8 ust. 2pkt 4i art.28a ust. l i 2 ustawy z dnia 8 rnarca L990 r, o
samorz4dzie gminnym (t.j. Dz. U. z 201,6 r., poz. 446) oraz aft. 277 ust. 1 ustawy z
dnta27 sierpnia 2009 r. o finansachpublicznych (t.j. Dz.U.220'1.3 r. poz.885 zpoLn.
zm.'), po zapoznaniu sig z:
1) sprawozdaniena toczr yrr.zwykonaruabudLehr gminy Kudowa - Zdroj 2a2015
rok;
2) sprawozdaniem finansowym gminy Kudowa -Zdroj 2a2015 rok;
3) opini4 Regionalnejlzby Obrachunkowej we Wroclawiu, Zespolw Watbrzychu;
4) informacj4 o stanie mienia gminy Kudowa -Zdroj;
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,
Rada Miejska Kudowy -Zdrojuuchwala, co nastgpuje:

s1.
Udziela sig Burmistrzowi Miasta Kudowa - Zdroj absolutorium z tytultt wykonania
budzetu gminy Kudowa -Zdroj zarok201,5.

s2.
Uchwala wchodzi

w

Zycie z dniem podjgcia

t Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaty ogloszone w Dz. U. z 2013r., poz.
938; Dz. rJ . z 2013r., poz. 7646;
Dz, U.22014r., poz.379;Dz.U.22014r., poz.9ll;Dz. U. z20l4r.,poz. ll46;Dz, U. 22014r., poz. 1626;Dz. tJ.22014r.,

poz. 1877;Dz.U. z20l5r.,poz.532,Dz.U.22015 r.,poz. 1045;Dz.U.22015 r.,po2.7777;Dz.rJ.22015 r., poz. 1130;
Dz.U. 22015 r., poz. 1189;Dz.U. 22015 r.,poz. 1190;Dz.U. 22015 r,, poz. 1269;Dz.rJ. 22015 r., poz. 7358;Dz.IJ. 22015
r., poz. l5l3; Dz.U.22015 t., poz. 1830; Dz.U.22075 r.,poz. 1854;Dz.U.22015 r., poz. 1890; Dz.IJ.22015 r.,po2.2750;
Dz.U. z 2016 1.. ooz. 195.

Uzasadnienie

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych Rada Miejska Kudowy - Zdroju jako organ stanowi4cy jednostki
samorz4du terytorialnego zostala zobligowana do podjgcia uchwaty w sprawie
absolutorium dla Burmistrza Miasta Kudowa - Zdroj w terminie do dnia 30 czerwca
roku nastepujacego po roku budzetowym. Uchwala w przedmiocie absolutorium
podejmowana jest przez Radg Miejsk4 Kudowy - Zdroju po zapoznaniu sig ze
sprawozdaniem z wykonania budLeh,r gminy za 20'J.4 rok oraz sprawozdaniem

Na podstawie art. 277 ust.

'J.

finansowym za 201,4 rok oraz opint4 regionalnej izby obrachunkowej oraz informacj4
o stanie mienia grrriny oraz stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej
Kudowy - Zdroju.

