
Harmonogram prac nad zatwierdzeniem sprawozdania finansowego oraz sprawozdania 
z wykonania budżetu Miasta Lublin za rok 2018

1) do 31 marca 2019 r.
(niedziela)

2) do 26 kwietnia 2019 r.
(piątek)

3) do 30 maja 2019 r.
(czwartek)

4) do 31 maja 2019 r.
(piątek)

5) do 10 czerwca 2019r.
(poniedziałek)

6) do 14 czerwca 2019 r.
(piątek)

7) 27 czerwca 2019 r.
(czwartek)

Prezydent Miasta przedłoży Radzie Miasta 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta 
Lublin za rok 2018 oraz informację o stanie 
mienia Gminy Lublin, 

stale komisje rozpatrzą sprawozdanie z 
wykonania budżetu Miasta Lublin za rok 2018 wraz 
z informacją o stanie mienia Gminy Lublin oraz 
przekażą za pośrednictwem Przewodniczącego RM 
swoje ewentualne wnioski do Komisji Rewizyjnej, 

Komisja Rewizyjna zapozna się z opiniami 
komisji stałych wstępnie rozpatrzy 
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta 
Lublin wraz z informacją o stanie mienia Gminy 
Lublin za rok 2018, 

Prezydent Miasta przedłoży Radzie Miasta 
sprawozdanie finansowe za rok 2018 wraz ze 
sprawozdaniem biegłego rewidenta o sprawozdaniu 
finansowym za rok 2018 oraz opinią RIO o 
sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok 
2018, 

stałe komisje po zapoznaniu się z op1rną RIO 
o sprawozdaniu z wykonania budżetu za rok
2018 rozpatrzą i zaopiniują sprawozdanie finansowe
za rok 2018 wraz ze sprawozdaniem biegłego
rewidenta o sprawozdaniu finansowym za rok 2018,
a następnie przekażą swoje opinie Komisji
Rewizyjnej,

Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania 
finansowego wraz ze sprawozdaniem biegłego 
rewidenta o tym sprawozdaniu, sprawozdania z 
wykonania budżetu za rok 2018 wraz z opinią RIO o 
nim oraz informacji o stanie mienia Gminy Lublin -
przedstawi Radzie Miasta wniosek w sprawie 
absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 
2018, 

sesja Rady Miasta: 
-rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania
finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za rok 2018,
-podjęcie przez Radę Miasta uchwały w sprawie
absolutorium dla Prezydenta Miasta za rok 2018,
wg odrębnego porządku.
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