
 

UCHWAŁA NR XLIII/259/2018 

RADY POWIATU KĘPIŃSKIEGO 

z dnia 29 maja 2018 r. 

 

w  sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego 

 

 

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.) oraz art. 271 ust.1 ustawy                

z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 roku, poz. 

2077) uchwala się co następuje:     

 

 

§ 1. Udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego za 2017 rok. 

 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

do uchwały nr XLIII/259/2018 

Rady Powiatu Kępińskiego 

z dnia 29 maja 2018 r. 

 

w  sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego 
 

  Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2017 roku, poz. 1868 ze zm.) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu 

należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały                       

w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu z tego tytułu.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

Ponadto w myśl art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.                              

z 2017 roku, poz. 2077) nie później niż dnia 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę           

w sprawie absolutorium dla Zarządu po zapoznaniu się z: 

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

 2) sprawozdaniem finansowym; 

 3) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2; 

 4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 

 5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale                             

Nr SO-0954/48/4/Ka/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 r. wyraził pozytywną opinię                                

o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kępińskiego sprawozdaniu z wykonania budżetu 

Powiatu Kępińskiego za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia                                               

i objaśnieniami. 

  Z kolei artykuł 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym zobowiązuje Komisję Rewizyjną do zaopiniowania wykonania budżetu                        

i wystąpienia z wnioskiem do Rady Powiatu w sprawie udzielenia bądź nie udzielenia 

absolutorium Zarządowi Powiatu, przy czym wniosek w sprawie absolutorium podlega 

zaopiniowaniu przez Regionalną Izbę Obrachunkową. 

 Na posiedzeniu w dniu 30 kwietnia 2018 r. Komisja Rewizyjna Rady Powiatu 

Kępińskiego pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu za rok 2017 i podjęła 

uchwałę  w sprawie wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego za 

2017 rok oraz wystąpiła o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu Kępińskiego.  

            Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu w uchwale                    

nr SO-0955/23/9/Ln/2018 z dnia 11 maja 2018 r. wyraził pozytywną opinię o wniosku 

Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kępińskiego o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Powiatu za 2017 r. 

Zatem wszystkie wymogi dotyczące udzielenia absolutorium zostały spełnione. 

 

            Mając powyższe na uwadze Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kępińskiego wnosi                

o udzielenie Zarządowi Powiatu Kępińskiego absolutorium za 2017 r.  

       

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


