
UCHWAŁA NR IX/66/2019
RADY POWIATU JELENIOGÓRSKIEGO

z dnia 28 maja 2019 r.

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego z tytułu wykonania 
budżetu  Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018.

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca  1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. 
z 2019 r., poz.511) oraz art.271  ust.1 ustawy z dnia  27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz.2077) , Rada Powiatu Jeleniogórskiego uchwala , co następuje:

§ 1. Po zapoznaniu się ze:

- „Sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu Powiatu Jeleniogórskiego za  2018 rok    
z objaśnieniami oraz informacją o stanie mienia komunalnego”,

- sprawozdaniem finansowym za 2018 rok,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu o wykonaniu budżetu,

- stanowiskiem Komisji Rewizyjnej,

- opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej,  udziela się absolutorium 
Zarządowi Powiatu Jeleniogórskiego za rok 2018.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady  
Powiatu Jeleniogórskiego

Eugeniusz Kleśta
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Uzasadnienie

Zgodnie z art.12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U.
z 2019 roku, poz.511) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu z tego tytułu.

Działanie Rady winno być poprzedzone opinią Komisji Rewizyjnej o wykonaniu budżetu
Powiatu oraz wnioskiem tejże komisji w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium.
Wniosek Komisji Rewizyjnej podlega zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową we
Wrocławiu.

Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U.
z 2017r. poz.2077 z późn.zm) Zarząd Powiatu obowiązany jest przedstawić do dnia 31 marca roku
następującego po roku budżetowym organowi stanowiącemu sprawozdanie z wykonania budżetu
Powiatu, sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego jednostki oraz informację o stanie
mienia komunalnego.

Zarząd Powiatu przedstawił Radzie Powiatu i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w wymaganym
terminie cytowane wyżej sprawozdania i informację.

Regionalna Izba Obrachunkowa uchwałą nr I/29/2019 Składu Orzekającego Regionalnej Izby
Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 9 kwietnia 2019 roku w sprawie opinii o przedłożonym
przez Zarząd Powiatu Jeleniogórskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu powiatu
jeleniogórskiego za 2018 rok wyraziła pozytywną opinię o sprawozdaniu z wykonania budżetu
Powiatu.

Komisja Rewizyjna swoje stanowisko o wykonaniu budżetu przedstawiła we wniosku
skierowanym do Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz Rady Powiatu.

Wykonanie przytoczonych wyżej obowiązków przez Zarząd Powiatu, Komisję Rewizyjną
i uzyskanie pozytywnych opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej upoważnia Radę Powiatu
Jeleniogórskiego do podjęcia uchwały w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu
Jeleniogórskiego za rok 2018.
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