
UCHWAŁA Nr XXX/254/2017 
RADY MIASTA I GMINY /BIAŁOBRZEGI 

z dnia 29 czerwca 2017 r. 
 

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi absolutorium z tytułu 
wykonania budżetu za 2016 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 2016 r. poz. 446 z późn. zm.1) oraz art. 271 ust. 1 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.2)  
uchwala się, co następuje: 
 
 
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok                         
po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Białobrzegi za 2016 rok,  
2) sprawozdaniem finansowym Gminy Białobrzegi za 2016 rok, 
3) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Białobrzegi o udzielenie 

absolutorium Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok, 
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o przedłożonym wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta i Gminy Białobrzegi o udzielenie absolutorium 
Burmistrzowi Miasta i Gminy Białobrzegi za 2016 rok, 

5) informacją o stanie mienia Gminy Białobrzegi.   
 
§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 
 
          Przewodniczący  
       Rady Miasta i Gminy Białobrzegi 
 
         Marcin Osowski 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
1 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1579 i poz. 1948 oraz z 2017 r. poz. 730 i poz. 
935.  
2 Zmiany tekstu jednolitego ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984 i poz. 2260 oraz z 2017 r. poz. 
191, poz. 659, poz. 933, poz. 935 i poz. 1089. 



Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U z 
2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)  najpóźniej do 30 czerwca roku następującego po roku 
budżetowym organ stanowiący zobowiązany jest do podjęcia uchwały w sprawie 
absolutorium.  


