UCHWA A Nr VI/49 /07
Rady Miejskiej w Trzebnicy
z dnia 26 kwietnia 2007 roku.
W sprawie
Trzebnica.

udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 r.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm.) w zwi zku z art. 199 ust. 3
ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) –
Rada Miejska w Trzebnicy postanawia:
§1
Udzieli Burmistrzowi Gminy Trzebnica absolutorium z wykonania bud etu za
2006 rok.
§2
Uchwa a wchodzi w ycie z dniem podj cia.
§3
Uchwa a podlega og oszeniu na tablicy og osze
w Trzebnicy.

Urz du Miejskiego

Uzasadnienie do projektu uchwa y w sprawie:

sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Trzebnica.
Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 4 Ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorz dzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku (tekst jednolity z 2001 r.
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z pó n. zm) - do wy cznej w ciwo ci
rady nale y uchwalanie bud etu gminy, rozpatrywanie sprawozdania
z wykonania bud etu oraz podejmowanie uchwa y w sprawie udzielenia lub
nieudzielania absolutorium z tego tytu u;
w zwi zku z art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych ( Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami) – Organ
stanowi cy jednostki samorz du terytorialnego rozpatruje sprawozdania
z wykonania bud etu jednostki samorz du terytorialnego w terminie do
dnia 30 kwietnia roku nast pnego po roku bud etowym i podejmuje
uchwa
w sprawie absolutorium dla zarz du jednostki samorz du
terytorialnego.

