UCHWALA NR
/
./2018
RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia
czerwca 2018 roku

w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i art. 28a ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r. poz. 994 i 1000) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r.
poz.1000), Rada Miasta uchwala, co następuje:
§1
Po zapoznaniu się:
1) ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok;
2) ze sprawozdaniem finansowym za 2017 rok;
3) z opiniami Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu
za 2016 r. oraz o wniosku Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium;
4) z informacją o stanie mienia Miasta Lubartów;
5) z uchwałą Komisji Rewizyjnej Rady Miasta w sprawie wniosku o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubartów za 2017 rok,
udziela się Burmistrzowi
za rok 2017.

Miasta

Lubartów

absolutorium

z tytułu wykonania

budżetu

§2
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIASTA
Jacek Mikołaj Tomasiak

Uzasadnienie do projektów uchwał
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok oraz
w sprawie udzielenia Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu
wykonania budżetu za 2017 rok.

Zgodnie z art. 270 i 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 oraz z 2018 r. poz. 1000) rada gminy w terminie do dnia
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
W tym samym terminie organ stanowiący podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla
organu wykonawczego po zapoznaniu się z:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią RIO, o której mowa wart. 270 ust. 2 cytowanej wyżej ustawy;
4) informacją o stanie mienia komunalnego;
5) wnioskiem komisji rewizyjnej.

Urząd Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12

5126. 18.DKP

Regionalna Izba Obrachunkowa

Lublin, 27 kwietnia 2018 r.

Wpłynęło dn.02-05-2018
Przyjęto przez:
Magdalena Sykut

w Lublinie
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Pan Janusz Bodziacki
Burmistrz Miasta Lub
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów

UCHWAŁA
Składu--Orzeka]ącego
o sprawozdaniu

ReglOna nej Izby "Obraćhufikowej

z wykonania

w Lublinie

w sprawie

opmn

budżetu miasta Lubartów w 2017 roku wraz z informacją

o stanie mienia komunalnego.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
-

Dorota Cichoń

przewodnicząca,

-

Joanna Janik

członek,

-

Mirosław Wydrych

członek,

po analizie

sprawozdania

z wykonania

budżetu

miasta Lubartów

z informacją o stanie mienia komunalnego - na podstawie

w 2017 roku wraz

art. 13 pkt 5 w związku z art. 19

ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych izbach obrachunkowych

(Dz. U.

z 2016 roku, poz. 561) - uchwala, co następuje:
opiniuje się pozytywnie sprawozdanie z wykonania budżetu miasta Lubartów w 2017
roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

UZASADNIENIE
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej
przepisami

ustawy

o przedkładanych

o

regionalnych

przez

izbach

burmistrzów

w Lublinie został upoważniony,

obrachunkowych,

sprawozdaniach

do

wydawania

opinii

budżetu.

Skład

z wykonania

Orzekający ocenia poprawność formalno - rachunkową sprawozdań oraz zgodność z prawem
przedstawionego
dokonuje

w sprawozdaniach

natomiast

oceny

przebiegu wykonania

celowości

wydatkowania

budżetu. Skład Orzekający nie
środków

aru

gospodarności

wykonujących budżet, bowiem należy to do wyłącznej kompetencji rady miasta i jej komisji.

Sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta w 2017 roku wraz z informacją o stanie

komunalnego Burmistrz Miasta Lubartów przedstawił
w Lublinie 13 kwietnia 2018 roku.

Regionalnej

Izbie Obrachunkowej

Po dokonaniu analizy sprawozdania z wykonania budżetu miasta Lubartów w 2017
roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, Skład Orzekający stwierdza, że:
sprawozdanie zawiera informacje wymagane art. 267 ust. 1 pkt 1, ust. 2 i art. 269 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077) oraz
dane dotyczące wykonanych:
dochodów

oraz wydatków

zadań inwestycyjnych,
nimi sfinansowanych,

dochodów wydzielonego

rachunku

a także wykaz należności

miasta

i działania podejmowane w celu ich wyegzekwowania,
wykonane wydatki bieżące nie są wyższe niż wykonane dochody bieżące powiększone
o wolne środki, stosownie do zasady określonej wart. 242 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych,
przedstawiony

w sprawozdaniu

przebieg wykonania budżetu w 2017 roku jest zgodny

z przepisami prawa,
sprawozdanie sporządzone zostało prawidłowo pod względem formalno - rachunkowym,
informacja o stanie mienia komunalnego

zawiera dane określone art. 267 ust. 1 pkt 3

ustawy o finansach publicznych.
Biorąc powyższe pod uwagę Skład Orzekający pozytywnie zaopiniował

sprawozdanie

z wykonania budżetu miasta w 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Od niniejszej
Kolegium Regionalnej

uchwały przysługuje
Izby Obrachunkowej

Burmistrzowi

Miasta Lubartów

w Lublinie w terminie

odwołanie do

14 dni od dnia jej

doręczenia.
Przewodnicząca Składu Orzekającego
f;' ,
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Dorota Cichoń
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UCHWALA NR XV/4/2018
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA LUBARTÓW
z dnia 16 maja 2018 roku
w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubartów
za 2017 rok

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Komisja Rewizyjna w składzie:
Piotr Kusyk
- Przewodniczący Komisji
Kazimierz Majcher
- Z-ca Przewodniczącego Komisji
Zbigniew Gałązka
- Członek Komisji
Maria Kozak
- Członek Komisji
Grzegorz Siwek
- Członek Komisji
Krzysztof Żyśko
- Członek Komisji

działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U z 2017 r. poz. 1875 i 2232 oraz z 2018 r. poz.130), w związku z art. 270 ust. 2 i ust. 3
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2077) Komisja
Rewizyjna p o z Y t Y w n i e zaopiniowała wykonanie budżetu Miasta Lubartów za 2017 rok
i wnosi do Rady Miasta Lubartów o udzielenie Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium za
2017 rok.
Uzasadnienie
Po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza z wykonania budżetu Miasta Lubartów za
2017 rok, zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie o sprawozdaniu
z wykonania budżetu, rozpatrzeniu sprawozdania fmansowego i informacji o stanie mienia
Gminy Miasta Lubartów Komisja Rewizyjna pozytywnie oceniła wykonanie budżetu.
Opinia Komisji o wykonaniu budżetu stanowi załącznik do niniejszej uchwały.
Wobec powyższego Komisja wnioskuje o udzielenie Burmistrzowi Miasta Lubartów
Panu JANUSZOWI BODZIACKIEMU absolutorium za rok 2017.
Wniosek przyjęto w głosowaniu jawnym, następującym stosunkiem głosów:
- za udzieleniem absolutorium
- 5
- przeciwko udzieleniu absolutorium
- O
- wstrzymujący się
O
Jedna osoba nie wzięła udziału w głosowaniu nad wnioskiem.
Niezwłoczne przekazanie
Przewodniczącemu Komisji.

niniejszej uchwały Radzie Miasta Lubartów

(

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

2. Kazimierz Majcher
3. Zbigniew Gałązka
4. Maria Kozak
5. Grzegorz Siwek
6. Krzysztof Żyśko

powierza SIę

Załącznik do Uchwały Nr XV/4/2018
Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów
z dnia 16 maja 2018 roku

OPINIA
KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIASTA LUBARTÓW
O WYKONANIU BUDŻETU MIASTA ZA 2017 ROK

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Lubartów na posiedzeniu w dniu 16 maja 2018 r. po
wysłuchaniu informacji Skarbnika Miasta rozpatrzyła sprawozdanie finansowe, sprawozdanie
Burmistrza Miasta Lubartów z wykonania budżetu Miasta za 2017 rok, informację o stanie
mienia stwierdziła, co następuje:
1. Uchwalony przez Radę Miasta budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku,
przewidywał realizację dochodów w kwocie 86 299 369,27 zł. Dochody wykonano w
kwocie 84 368 528,56 zł, co stanowiło 97,76 % planu, w tym planowane dochody własne
na kwotę 66516889,43
zł. wykonano w kwocie 65046668,91
zł., tj. 97,79%, a
planowane dochody na realizację zadań z zakresu administracji rządowej w wysokości
19782479,84 zł, wykonano w kwocie 19321 859,65 zł, co stanowi 97,67 % planu.
2. Uchwalony przez Radę Miasta plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w
ciągu roku przewidywał wydatki w wysokości 89 540 091,27 zł. Wydatki zrealizowano w
kwocie 82 087 728,16 zł, co stanowi 91,68 % ogółu planu.
3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Miasta kwotę 11 344036,00
stanowiło 12,66 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 6772237,89
stanowi 59,69 % planowanych wydatków na inwestycje.

zł, co
zł, co

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 78 196055.27 zł, zrealizowano wydatki
bieżące w kwocie 75 315 490,27 zł, co stanowi 96,31 % planu. Z powyższej kwoty
74,35 % stanowiły wydatki na zadania własne, a 25,65 % wydatki na zadania zlecone.
5. Planowany deficyt budżetu Miasta na koniec 2017 roku stanowił kwotę 3240722,00 zł,
a faktycznie budżet roku 2017 zamknął się wynikiem dodatnim w wysokości
2 280 800,40 zł.
6. Ze środków budżetu Miasta w 2017 roku dokonano spłat rat zaciągniętych
wcześniejszych kredytów w kwocie 4 386 400,00 zł.

w latach

7. W 2017 roku Miasto nie zaciągnęło planowanego kredytu długoterminowego w
wysokości 2 101 000,00 zł. Zadłużenie Miasta na koniec 2017 r. z tytułu zaciągniętych
kredytów i pożyczek stanowiło kwotę 23753 059,79 zł., z terminem spłaty do 2032r. co
stanowiło 28,93 % zrealizowanych wydatków budżetu w 2017 r.

8. Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa wart. 243 ust. 1
ustawy o finansach publicznych do dochodów wynosi 5,89%, przy dopuszczalnym
wskaźniku ustalonym w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich trzech lat 6,93%.

9. Miasto na dzień 31 grudnia 2017 roku nie posiadało wymagalnych zobowiązań z tytułu
np. dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy, a także
wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji.
10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2017 rok wyniosły 1 876 163,77 zł. Skutki
udzielonych
ulg, umorzeń,
zwolnień
z podatków
wyniosły
420478,79
zł.
Skutki łącznie stanowiły kwotę 2 296 642,74 zł, tj. 2,72 % zrealizowanych dochodów.
11. Burmistrz Miasta realizując zadania związane z wykonaniem budżetu nie naruszył zasady
celowości, legalności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.
12. Regionalna Izba Obrachunkowa w Lublinie wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu
z wykonania budżetu, podzielając przytoczone wyżej oceny Komisji.

Zdaniem Komisji Rewizyjnej wyrażonym w przyjętej uchwale, powyższe daje podstawę
do wydania pozytywnej opinii o realizacji budżetu Miasta za 2017 rok i wystąpienia do Rady
Miasta z wnioskiem o udzielenie absolutorium Burmistrzowi i projektem uchwały w sprawie
udzielenia absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubartów absolutorium z tytułu wykonania
budżetu za 2017 r.
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UCHWALA
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie
w sprawie opinii o wniosku

Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Lubartów

o udzielenie

absolutorium Burmistrzowi Miasta Lubartów z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie:
- Dorota Cichoń

przewodnicząca,

- Urszula Tkaczuk

członek,

- Mirosław Wydry ch -

członek,

po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów z dnia 16 maja
2018 roku w sprawie udzielenia

absolutorium

Burmistrzowi

Miasta Lubartów

z tytułu

wykonania budżetu w 2017 roku, na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia
7 października
oraz w związku

1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych

(Dz.U. z 2016 r., poz. 561)

z art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz.U. z 2017 r., poz. 1875 z późno zm.) - uchwala, co następuje:
- opiniuje się pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów z dnia
16 maja 2018

roku w sprawie

udzielenia

absolutorium

Burmistrzowi

Miasta

Lubartów z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku.
UZASADNIENIE
Skład Orzekający Regionalnej

Izby Obrachunkowej

w Lublinie został upoważniony,

przepisami art. 13 pkt 8 ustawy o regionalnych izbach obrachunkowych,

do wydawania opinii

o wniosku komisji rewizyjnej organu stanowiącego w sprawie absolutorium. Skład Orzekający
dokonuje oceny wniosku komisji rewizyjnej na podstawie kryterium zgodności z prawem.
Uchwała Nr XV/4/2018 Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów z dnia 16 maja
2018 roku w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Burmistrzowi
2017 rok wraz z uzasadnieniem

i opinią

Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Lubartów

o wykonaniu budżetu miasta za 2017 rok, wpłynęła do Regionalnej
w Lublinie 21 maja 2018 roku.

Miasta Lubartów za
Izby Obrachunkowej

.
--

Skład Orzekający dokonał oceny wniosku, zawartego w uchwale Komisji Rewizyjnej

biorąc pod uwagę:
1) uzasadnienie

Komisji

Rewizyjnej

Rewizyjna przed sformułowaniem
absolutorium

z tytułu

do wniosku,

Z uzasadnienia

wynika,

wniosku o udzielenie Burmistrzowi

wykonania

budżetu,

rozpatrzyła:

że Komisja

Miasta Lubartów

sprawozdanie

finansowe,

sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO w Lublinie o tym sprawozdaniu
i informację o stanie mienia komunalnego, stosownie do art. 270 ust. 2 ustawy z dnia 27
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz,U, z 2017 r. poz. 2077) oraz pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu w 2017 roku,
2) roczne sprawozdanie opisowe Burmistrza Miasta Lubartów z wykonania budżetu
w 2017 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego
3) pozytywną opinię Składu Orzekającego RIO o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta
w 2017 roku wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.
Skład Orzekający zapoznał się również z analizą wniosku Komisji Rewizyjnej
dokonaną przez Wydział Informacji, Analiz i Szkoleń Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Lublinie. Wydział nie wniósł uwag do wniosku.
Biorąc pod uwagę powyższe

Skład Orzekający pozytywnie

Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lubartów o udzielenie absolutorium

zaopiniował
Burmistrzowi

wniosek
Miasta

Lubartów z tytułu wykonania budżetu w 2017 roku.
Od niniejszej uchwały przysługuje Radzie Miasta Lubartów odwołanie do Kolegium
RIO w Lublinie w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.
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•...Dorota Cichóń
Otrzymuje:
Rada Miasta Lubartów
ul. Jana Pawła II 12
21-100 Lubartów
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