
Uchwała Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Lublin 

z dnia 12 czerwca 2019 r. 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta Lublin za 2018 rok 

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz. 506) oraz art.270 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.), po rozpatrzeniu
sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2018 r., sprawozdania niezależnego biegłego
rewidenta dla Rady Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin z badania sprawozdania
finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej
Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia Miasta Lublin oraz
uwag podniesionych przez członków Komisji Rewizyjnej,

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Lublin uchwala co następuje: 

§1

1. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Lublin za 2018 rok.
2. Wnosi do Rady Miasta Lublin o udzielenie Prezydentowi Miasta Lublin

absolutorium za 2018 rok.
3. Uzasadnienie opinii stanowi załącznik do niniejszej uchwały Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Lublin.

§2

Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Komisji Rewizyjnej Rady 
Miasta Lublin. 

§3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 
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UZASADNIENIE 

Załącznik do uchwały Komisji 
Rewizyjnej RM Lublin z dnia 
12 czerwca 2019 r. 

wniosku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta Lublin za 2018 rok 
oraz udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta lublin za 2018 rok. 

Uchwała Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2018 rok oraz udzielenia 

absolutorium jest wynikiem dokonanej analizy przedstawionego Radzie Miasta Lublin 

sprawozdania finansowego za 2018 rok, sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta 

dla Rady Miasta Lublin i Prezydenta Miasta Lublin z badania sprawozdania finansowego, 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok wraz z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, informacji o stanie mienia Miasta Lublin, uwag 

podniesionych przez członków Komisji Rewizyjnej oraz opinii merytorycznych Komisji 

Rady. 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta poddała analizie realizację planowanych 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów budżetu miasta w 2018 roku. W wyniku 

przeprowadzonej analizy przedstawionych przez Prezydenta dokumentów oraz wyjaśnień i 

odpowiedzi udzielanych przez Skarbnika Miasta, dyrektorów wydziałów i dyrektorów 

jednostek organizacyjnych - Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu 

miasta za 2018 rok i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Lublin za 2018 rok. 

Dodatkowym uzasadnieniem do przyjętego stanowiska Komisji Rewizyjnej jest fakt, 

iż wszystkie Komisje merytoryczne Rady Miasta pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie 

z wykonania budżetu za 2018 r. i sprawozdanie finansowe za 2018 r. oraz poniższe 

argumenty: 

1) dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 97, 13%, co stanowi kwotę

2.241.907.783,26 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 1.937.690.375,97 zł (99,67%) i

dochody majątkowe w kwocie 304.217.407,29 zł (83,56%),

2) określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w wysokości

2.209.540.129,34 zł w 2018 roku zwiększone zostały o 98.714.852,84 zł, tj. do kwoty

2.308.254.982, 18 zł,

3) planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.115.649.608 zł zwiększone

zostały o 20.755.112 zł, tj. do kwoty 1.136.404.720 zł,

4) planowane wydatki wykonane zostały w 95,97% l tj. w kwocie 2.328.038.939,81 zł

5) wydatki majątkowe wyniosły ogółem 469.382.845,51 zł, natomiast wydatki związane z



remontami wyniosły 18.693.895, 86 zł, 

6) deficyt budżetowy wyniósł 86.131.156,55 zł i stanowił 3,84 % wykonanych dochodów

budżetu miasta ogółem

7) zadłużenie miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło 1.448.952.445,24zł.

Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu miasta za 2018 rok i

występuje do Rady Miasta Lublin z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi 

Miasta Lublin za 2018 rok. Powyższą opinię i wniosek Komisja przyjęła głosami: 4 „za", 

2 „wstrzymujące się" i 1 „przeciw". 

Przewodniczący 
Komisji Rewizyjnej 


