
Uchwała Komisji 
Rewizyjnej Rady Miasta Lublin 

z dnia 7 czerwca 2022 r. 

w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium 
Prezydentowi Miasta Lublin za 2021 rok 

Działając na podstawie art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym G.t. Dz.U. z 2022 r., poz. 559, 1005 oraz 1079) oraz art.270 ust. 2 i 3 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), po 
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta Lublin za 2021 r., 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 oraz uwag podniesionych przez członków Komisji Rewizyjnej, 

Komisja Rewizyjna Rady Miasta Lublin uchwala co następuje: 

§1

1. Pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu Miasta Lublin za 2021 rok.

2. Wnosi do Rady Miasta Lublin o udzielenie Prezydentowi Miasta Lublin
absolutorium za 2021 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. 



UZASADNIENIE 

Załącznik do uchwały Komisji 
Rewizyjnej RM Lublin z dnia 
7 czerwca 2022 r. 

wniosku w sprawie zaopiniowania wykonania budżetu miasta Lublin za 2021 rok 

oraz udzielenia absolutorium dla Prezydenta Miasta Lublin za 2021 rok. 

Uchwała Komisji dotycząca wykonania budżetu za 2021 rok oraz 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, 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 2021 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 2021 rok i występuje z wnioskiem o udzielenie absolutorium dla Prezydenta 

Miasta Lublin za 2021 rok. Ponadto wszystkie Komisje merytoryczne Rady Miasta 

pozytywnie zaopiniowały sprawozdanie z wykonania budżetu oraz sprawozdanie 

finansowe za 2021 rok oraz 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 

2.807.769.653,84zł (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. 

Komisja Rewizyjna pozytywnie opiniuje wykonanie budżetu miasta za 2021 rok i 

występuje do Rady Miasta Lublin z wnioskiem o udzielenie absolutorium Prezydentowi 

Miasta Lublin za 2021 rok. Powyższą opinię i wniosek Komisja przyjęła głosami: 5 „za", 

2 „przeciw" i O „wstrzymujących się". 

Przewodniczący 

Komisji Rewizyjnej 

Zdzisław Drozd 


