
UCHWAŁA NR XXXII/264/2021 
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 i art. 28a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305), w związku żart. 15zzh ust. 3 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych 
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób 
zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r., poz. 1842 ze zm.) oraz § 4a 
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów 
wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia 
i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 570 ze zm.) Rada Miejska po zapoznaniu się z:

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2020 rok,

2) sprawozdaniem finansowym,

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie,

4) informacją o stanie mienia komunalnego Miasta,

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, uchwala, co następuje:

§ 1. Udziela się Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodni :zący Rady 
Miej skiej
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XXXII/264/2021 

RADY MIEJSKIEJ W MĄKO WIE MAZOWIECKIM

z dnia 1 lipca 2021 r.

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
za 2020 rok

Zgodnie żart. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 305), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż 
do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym podejmuje uchwałę w sprawie 
absolutorium dla zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

Zgodnie z § 4a Rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 
31 marca 2020 roku w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie 
ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego 
rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570 ze zm.) 
o 30 dni zostały przesunięte obowiązki związane z procedurą absolutoryjną.

Komisja Rewizyjna wystąpiła do Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim z wnioskiem 
o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta. Wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta z tytułu wykonania budżetu miasta za 2020 rok 
został przekazany Regionalnej Izbie Obrachunkowej w celu zaopiniowania. Regionalna Izba 
Obrachunkowa w Warszawie Uchwałą Nr 3.f./190/2021 z dnia 7 czerwca 2021 roku wydała 
pozytywną opinię o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Maków Mazowiecki za 2020 rok.

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2020 r., poz. 713 ze zm.) do wyłącznej kompetencji Rady Miejskiej należy podjęcie uchwały 
w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium.
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