
UCHWAŁA NR 1219/XLI/2022 
RADY MIASTA LUBLIN 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2021 rok 

Na podstawie art. 18  ust. 2  pkt 4  i  art. 28a ust. 2  ustawy z  dnia 8  marca 1990  r. 
o samorządzie gminnym (Dz. U. z  2022 r. poz. 559, 1005  oraz 1079), art. 12  pkt 6  
w związku z art. 92 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) - Rada Miasta 
Lublin uchwala, co następuje: 

§ 1 
Po zapoznaniu się ze: 
- sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok, 
- sprawozdaniem finansowym miasta Lublin za 2021 rok, 
- sprawozdaniem biegłego rewidenta z  badania sprawozdania finansowego Gminy 

Lublin sporządzonego na dzień 31 grudnia 2021 roku, 
- uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w  Lublinie z  dnia 

27 kwietnia 2022 r. w  sprawie opinii o  sprawozdaniu z  wykonania budżetu miasta 
Lublin za 2021 rok, 

- informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2021 r., 
- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin - uchwałą Komisji Rewizyjnej 

Rady Miasta Lublin z  dnia 7  czerwca 2022 r. w  sprawie wniosku o  udzielnie 
absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2021 r., 
udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin z  tytułu wykonania budżetu 
za 2021 rok. 

§ 2 
Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§ 3 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

   
   

Przewodniczący Rady Miasta Lublin 
 
 

Jarosław Pakuła 
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UZASADNIENIE

Uchwała  dotycząca  udzielenia  absolutorium  jest  wynikiem  dokonanej  analizy
przedstawionego  Radzie  Miasta  Lublin  sprawozdania  finansowego  za  2021  rok,
sprawozdania  niezależnego  biegłego  rewidenta  dla  Rady  Miasta  Lublin  i  Prezydenta
Miasta Lublin z badania rocznego sprawozdania finansowego, sprawozdania z wykonania
budżetu za 2021 rok wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu,
informacji  o  stanie  mienia  Miasta  Lublin,  wniosku  Komisji  Rewizyjnej  oraz  opinii
merytorycznych komisji Rady.

Rada  Miasta  poddała  analizie  realizację  planowanych  dochodów,  wydatków,
przychodów i rozchodów budżetu miasta w 2021 roku. W wyniku przeprowadzonej analizy
przedstawionych przez Prezydenta dokumentów oraz wyjaśnień i odpowiedzi udzielanych
przez  Skarbnika  Miasta  Lublin,  dyrektorów  wydziałów  i  dyrektorów  jednostek
organizacyjnych - Rada Miasta pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta za 2021 rok
i udziela absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2021 rok.

Dodatkowym uzasadnieniem są poniższe argumenty:
1) dochody  budżetu  miasta  zrealizowane  zostały  w  98,38%,  co  stanowi  kwotę

2.764.630.763,57 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 2.513.820.190,76 zł (99,79%)
i dochody majątkowe w kwocie 250.810.572,81 zł (86,17%);

2) określone  w  uchwale  budżetowej  dochody  budżetu  miasta  ogółem  w  wysokości
2.715.796.367,00 zł w 2021 roku zwiększone zostały o 94.333.967,06 zł, tj. do kwoty
2.810.130.334,06 zł;

3) planowane  dochody  własne  budżetu  miasta  w  wysokości  1.352.909.372,00  zł
zmniejszone zostały o 15.387.552,00 zł, tj. do kwoty 1.337.521.820,00 zł;

4)  planowane wydatki  w wysokości  2.833.013.686,91 zł  w 2021 r.  zostały  zwiększone
o  kwotę  195.837.987,08  zł,  tj.  do  wysokości  3.028.851.673,99  zł  i  zrealizowane
w kwocie 2.807.769.653,84 zł (92,70%);

5)   wydatki bieżące wyniosły 2.358.417.400,56 zł, natomiast wydatki majątkowe wyniosły
449.352.253,28 zł;

6) na  dzień  31  grudnia  2021  roku  zobowiązania  jednostek  budżetowych  miasta
(sprawozdanie Rb-28S) stanowiły kwotę 370.976.484,32 zł;

7)         zobowiązania wg tytułów dłużnych (sprawozdanie Rb-Z) na dzień 31 grudnia 2021 roku
wyniosło 1.804.504.455,07 zł.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Lublin udziela absolutorium Prezydentowi
Miasta Lublin za 2021 rok.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Id: 49690787-648A-4E43-9748-FA75711E0168. Podpisany Strona 2 z 2


	Uchwała
	Paragraf 1
	Paragraf 1 Tiret 1 (1)
	Paragraf 1 Tiret 2 (2)
	Paragraf 1 Tiret 3 (3)
	Paragraf 1 Tiret 4 (4)
	Paragraf 1 Tiret 5 (5)
	Paragraf 1 Tiret 6 (6)

	Paragraf 2
	Paragraf 3

	Zalacznik 1

