
UCHWAŁA NR XLIII/380/2010  

RADY MIEJSKIEJ W SĘDZISZOWIE  

z dnia 29 kwietnia 2010 r.  

 

w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa z tytułu wykonania budżetu za rok 

2009. 

 

Na podstawie art.18 ust.2 pkt. 4ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 

z 2001 roku Nr 142 poz. 1591 z późn. zm.) w związku z art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157 poz.1240) oraz art.13 pkt.10 ustawy z dnia 20 lipca 2000r 

o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (tj. Dz.U. z 2010r Nr 17 

poz.1418) Rada Miejska uchwala co następuje: 

§ 1. Po przyjęciu sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Sędziszów za 2009 rok oraz po 

zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi, oraz 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Burmistrza sprawozdaniu z wykonania 

budżetu gminy za 2009 rok oraz opinią o wniosku Komisji Rewizyjnej o udzieleniu absolutorium, udziela 

się absolutorium Burmistrzowi Sędziszowa Panu Wacławowi Szarek za 2009 rok.  

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Świętokrzyskiego.  

U Z A S A D N I E N I E 

Podejmując niniejszą uchwałę Rada Miejska przyjęła za zasadne i zgodne z potrzebami gminy wykonanie 

zadań w/g uchwały budżetowej na rok 2009 i jej zmian w trakcie roku jak niżej: 

1. Uchwalony przez Radę Miejską budżet, po uwzględnieniu zmian w ciągu roku, przewidywał 

realizację dochodów w kwocie 41.845.081. Dochody wykonano w kwocie 35.734.810,57 zł, co stanowi 

85,4% planu, w tym planowane dochody bieżące na kwotę 27.380.249 zł, wykonanie w kwocie 

27.205.258,51zł, co stanowi 99,36% planu, oraz dochody majątkowe na kwotę 14.464.832zł, wykonanie 

8.529.552,06 zł co stanowi 58,97%.  

2. Uchwalony przez Radę Miejską plan wydatków budżetowych po zmianach dokonanych w ciągu 

roku przewidywał kwotę 51.414.142 zł. Wydatki zrealizowano w kwocie 44.639.425,83 zł, co stanowi 

86,82% ogółu planu.  

3. Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie gminy kwotę 25.415.816zł, co stanowiło 44,9% 

ogółu planu wydatków. Wydatkowano kwotę 20.050.903,97 zł, co stanowi 78,89% planowanych 

wydatków na inwestycje.  

4. Na wydatki bieżące budżetu zaplanowano kwotę 22.227.482 zł, zrealizowano wydatki w kwocie 

20.817.679,83zł, co stanowi 93,66% ogółu planu. Na zadania zlecone zaplanowano 3.770.844 zł 

a wydano 3.770.842,03 zł co stanowi 100% planu wydatków na zadania zlecone.  

5. Planowany deficyt budżetu Gminy na koniec 2009 roku wynosił kwotę 9.569.061 zł. Źródło 

sfinansowania deficytu budżetu stanowić miały przychody z kredytów i pożyczek w kwocie 8.535.724 zł, 

oraz wolnych środków w kwocie 1.532.890 zł.  

6. Budżet Gminy zamknął się za 2009 rok wynikiem ujemnym w wysokości 8.904.615,26 zł.  

7. Ze środków budżetu Gminy w 2009 roku spłacono raty zaciągniętych pożyczek w kwocie 99.553 

zł, na plan 99.553 zł oraz dokonano wykupu papierów wartościowych na kwotę 700.000zł zgodnie 

z planowanym wykupem na 700.000zł.  

8. Zadłużenie Gminy na koniec 2009 roku z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów wyniosło 

kwotę 9.310.759,91 zł z terminem spłaty w – roku 2010 i latach następnych oraz z tytułu emisji papierów 

wartościowych kwotę 1.750.000zł z terminem spłaty w 2010 roku i latach następnych.  

9. Gmina na 31 grudnia 2009 roku posiadała wymagalne zobowiązania z terminem płatności do 31 

grudnia 2009 roku z tytułu np.: dostaw towarów i usług, składek na ubezpieczenie i Fundusz Pracy, a także 

wynikających z ustaw i orzeczeń sądu, udzielonych poręczeń i gwarancji w kwocie 5736,03 zł (dotyczy 

ZUK Sędziszów).  

10. Skutki obniżenia górnych stawek podatków za 2009 rok wyniosły 1.445.739,76zł. Skutki 

udzielonych ulg i zwolnień za 2009 rok wyniosły 58.427,28 zł, umorzeń zaległości podatkowych 

stanowiły kwotę 45.710,83zł oraz z tytułu udzielonych odroczeń kwotę 70 695,00 zł. Łącznie stanowi to 

kwotę 1.620.572,87 zł tj. 4,53% zrealizowanych dochodów.  

11. Burmistrz Sędziszowa realizując zadania związane z wykonaniem budżetu, kierował się zasadą 

celowości, legalności, rzetelności i oszczędności w gospodarowaniu środkami publicznymi.  

Przewodniczący Rady 

Miejskiej  

 

Adam Mysiara 
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