
(druk nr ł8� -Ą )
projekt Komisji Rewizyjnej RM 

z dnia 9 czerwca 2020 r. 
wpłynął do BRM dnia .. :.Q.9._.fl6 ... 2020. 

Uchwała nr 

Rady Miasta Lublin 

z dnia 

w sprawie absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 28a ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. poz. 713), art. 12 pkt 6 w związku z art. 92 

ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (Dz. 

U. z 2020 r., poz. 920) oraz art.271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o

finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn.zm.) - Rada Miasta Lublin

uchwala, co następuje:

§ 1.

Po zapoznaniu się ze: 

-Sprawozdaniem z wykonania budżetu miasta Lublin za 2019 rok,

-Sprawozdaniem finansowym miasta Lublin za 2019 rok,

-Sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Miasta Lublin i

Prezydenta Miasta Lublin z badania rocznego sprawozdania finansowego,

-uchwałą Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Lublinie z dnia

14 kwietnia 2020 r. w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu miasta

Lublin za 2019 rok,

-informacją o stanie mienia Gminy Lublin na dzień 31 grudnia 2019 r.,

-stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Lublin-uchwałą Komisji Rewizyjnej

Rady Miasta Lublin z dnia 9 czerwca 2020 r. w sprawie wniosku o udzielnie

absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin za 2019 r.,

udziela się absolutorium Prezydentowi Miasta Lublin z tytułu wykonania budżetu 

za 2019 rok. 

§2.

Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta Lublin. 

§3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej RM 

Przewodniczący 

Rady Miasta Lublin 

Jarosław Pakuła 



Uzasadnienie 

Uchwała dotycząca udzielenia absolutorium jest wynikiem dokonanej 
analizy przedstawionego Radzie Miasta Lublin sprawozdania finansowego za 
2019 r., sprawozdania niezależnego biegłego rewidenta dla Rady Miasta 
Lublin i Prezydenta Miasta Lublin z badania rocznego sprawozdania 
finansowego, sprawozdania z wykonania budżetu za 2019 r. 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 2019 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 2019 rok i udziela 
absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2019 rok. 

Dodatkowym uzasadnieniem są poniższe argumenty: 
1) dochody budżetu miasta zrealizowane zostały w 97,01 %, co stanowi kwotę
2.358.631.466,20 zł, w tym: dochody bieżące w kwocie 2.188.525.272,50 zł
(98,93%) i dochody majątkowe w kwocie 170.106.193,70 zł (77,57%),
2) określone w uchwale budżetowej dochody budżetu miasta ogółem w
wysokości 2.250.012.766,38 zł w 2019 roku zwiększone zostały o
181.365.247,06 zł, tj. do kwoty 2.431.378.013,44 zł,

3) planowane dochody własne budżetu miasta w wysokości 1.227.378.750 zł
zwiększone zostały o 30.661.280 zł, tj. do kwoty 1.258.040.030 zł,
4) planowane wydatki wykonane zostały w 96, 13%, tj. w kwocie
2.429.675.174,70 zł

5) wydatki majątkowe wyniosły ogółem 335.638.409,34 zł, natomiast wydatki
związane z remontami wyniosły 18.968.908, 88 zł,
6) zobowiązania jednostek budżetowych miasta na dzień 31 grudnia 2019 r. 

wyniosło 248.025.052,42 zł,

7) zobowiązania wg tytułów dłużnych miasta Lublin na dzień 31 grudnia 2019
roku wyniosło 1.547.804.746,47 zł.

Mając powyższe na uwadze Rada Miasta Lublin udziela absolutorium 
Prezydentowi Miasta Lublin za 2019 rok. 

Przewodniczący Komisji 
Rewizyjnej R� 

Z�rozd 


