ON.0007.177.2013
Uchwała Nr XXXII/177/2013
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 13 czerwca 2013 r.

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2012 rok
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
( Dz. U. z 2013 r., poz. 595 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1.
Rada Powiatu w Ostrołęce, po zapoznaniu się ze:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2012 rok,
2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu,
3) sprawozdaniem finansowym Powiatu,
4) informacją o stanie mienia Powiatu Ostrołęckiego na dzień 31.12.2012 rok,
5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

zawartym we wniosku w sprawie

absolutorium dla Zarządu, wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie
o tym wniosku,

udziela absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrołęce za 2012 rok.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie
do uchwały Nr XXXII/177/2013
Rady Powiatu w Ostrołęce
z dnia 13 czerwca 2013 r.

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych,

organ stanowiący jednostki

samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku
budżetowym - podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego;
2) sprawozdaniem finansowym;
3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268;
4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2;
5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego;
6) stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Zarząd Powiatu w Ostrołęce, realizując wymogi ustawy o finansach publicznych przedstawił:
zgodnie z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy, w terminie do 31 marca 2013 r. – Radzie Powiatu
i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu za
2012 rok – zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć
rachunków budżetu Powiatu, w szczegółowości ustalonej w uchwale budżetowej,
zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy, w terminie do 31 maja 2013 r. – Radzie Powiatu w Ostrołęce
sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego obejmujące:
− bilans z wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok,
− łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek organizacyjnych Powiatu,
− łączny rachunek zysków i strat,
− łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian
w funduszu jednostek budżetowych Powiatu.
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Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Ostrołęce na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 2013 r.
rozpatrzyła sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za

2012 rok wraz

z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu,
sprawozdanie finansowe a także informację o stanie mienia powiatowego.
Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Ostrołęce działając zgodnie z przepisami o art. 270
ust. 2 ustawy o finansach publicznych oraz art. 16 ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym,
po

dokonanej

analizie

przedłożonych dokumentów oraz udzielonych przez Starostę

Ostrołęckiego i Skarbnika Powiatu wyjaśnień – pozytywnie zaopiniowała wykonanie
budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2012 rok i wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu
w Ostrołęce o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu .
Zarówno opinia jak i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu
Powiatu w Ostrołęce

za 2012 rok zostały przekazane Przewodniczącemu Rady Powiatu

w Ostrołęce.

Zgodnie z art. 16 ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym, wniosek Komisji Rewizyjnej
Powiatu w Ostrołęce w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2012 rok przekazany
został Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania.
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr Os.296.2013
z dnia 10 czerwca 2013 roku wydał pozytywną opinię o tym wniosku.

