
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXIII/ … /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok. 
 
 
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595) w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Udziela się Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu 
Powiatu za 2012 rok po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok, 
2) sprawozdaniem finansowym Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok, 
3) opinią biegłego rewidenta sporządzoną po przeprowadzeniu badania sprawozdania 

finansowego, o którym mowa w pkt 2, 
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 
5) informacją o stanie mienia należącego do Powiatu Wodzisławskiego, 
6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXXIII/ … /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
 
w sprawie: udzielenia Zarządowi Powiatu Wodzisławskiego absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu za 2012 rok. 
 
 

Zgodnie z treścią art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych podjęcie uchwały  

w sprawie udzielenia absolutorium organowi wykonawczemu należy do wyłącznej 

kompetencji organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego. 

Główny ciężar związany z rozpatrzeniem dokumentów będących podstawą udzielenia 

absolutorium spoczywa ma barkach komisji rewizyjnej. Oprócz stanowiska komisji 

rewizyjnej rada powiatu zapoznaje się z opiniami organu kontroli finansowej i biegłego 

rewidenta. Podjęcie uchwały w sprawie absolutorium poprzedzone jest uchwałą w sprawie 

zatwierdzenia przedłożonych przez zarząd powiatu sprawozdań z wykonania budżetu oraz 

sprawozdania finansowego. 

Rada Powiatu podejmuje decyzję (w formie uchwały) w sprawie udzielenia absolutorium 

Zarządowi po zapoznaniu się z: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok, 

3) opinią biegłego rewidenta sporządzoną po przeprowadzeniu badania sprawozdania 

finansowego, o którym mowa w pkt 2, 

4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach, 

5) informacją o stanie mienia należącego do Powiatu Wodzisławskiego, 

6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Wodzisławskiego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest 

zasadne. 

 
 

     Przewodniczący Rady 
 
/-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
        

 


