Projekt
z dnia 7 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie udzielenia absolutorium dla Burmistrza Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu gminy za
2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077)
po zapoznaniu się ze:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok,
2) sprawozdaniem finansowym,
3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach,
4) informacją o stanie mienia Gminy,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej
uchwala się, co następuje:
§ 1. Udziela się absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu za 2017 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Mysiara
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Uzasadnienie
Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z wykonaniem budżetu jednostki samorządu terytorialnego za
2017 rok i przeprowadzeniu kontroli oceniła jego realizację następująco:
1. Dochody - plan 55.230.950,98 zł i wykonanie 49.379.446,94 zł co stanowi 89,41% planu:
a) dochody bieżące - plan 49.144.383,53 zł oraz wykonanie 47.201.741,23 zł co stanowi 96,05% planu,
dochody bieżące stanowią 95,59% ogółem dochodów z tego:
- podatki i opłaty lokalne - plan 14.843060,34 zł i wykonanie 14.839.617,75 zł co stanowi 99,98% planu,
stan zaległości:
- od osób prawnych - 234.025,34 zł,
- od osób fizycznych - 697.438,40 zł,
Na bieżąco prowadzona jest windykacja należności przez wydział finansowy urzędu.
b) dochody majątkowe - plan 6.086.567,45 zł oraz wykonanie 2.177.705,71 zł co stanowi 35,78% planu,
dochody majątkowe stanowią 4,41% ogółem dochodów.
2. Wydatki - plan 63.058.484,66 zł i wykonanie 53.866.758,54 zł co stanowi 85,42% ogółu planu:
a) wydatki bieżące - plan 46.059.849,43 zł oraz wykonanie 43.784.594,49 zł co stanowi 95,06% planu,
b) wydatki majątkowe - plan 16.998.635,23 zł, co stanowi 26,96% ogółu planu wydatków oraz wykonanie
10.082.164,05 zł co stanowi 59,31% planowanych wydatków majątkowych.
Wszystkie zadania inwestycyjne wyłonione w procedurze prawa zamówień publicznych.
Komisja Rewizyjna zapoznała się z przedłożoną informacją o stanie mienia gminy oraz sprawozdaniem
finansowym, nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji budżetu gminy za 2017 rok i wnosi o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa.
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