
UCHWAŁA NR VI/34/2021 
RADY POWIATU KŁODZKIEGO 

z dnia 31 maja 2021 r. 

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 
2020 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U.2020.920.), 
w związku z art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz.U.2021.305.), 
Rada Powiatu Kłodzkiego uchwala: 

§ 1. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu: 

1) sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, 

2) sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, 

oraz po zapoznaniu się: 

1) z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, 

2) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 12 kwietnia 2021 roku (uchwała nr 
XIII/53/2021) o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Kłodzkiego sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu 
Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, 

3) z informacją o stanie mienia Powiatu Kłodzkiego, 

4) z opinią i wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego w sprawie udzielenia absolutorium dla 
Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego za 2020 rok, 

5) z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 24 maja 2021 roku (uchwała nr XIII/78/2021) 
o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Kłodzkiego o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
Kłodzkiego za 2020 rok, 

udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu Powiatu Kłodzkiego 
za 2020 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 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. Artykuł
271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stanowi, że organ stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze:
sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, sprawozdaniem finansowym, opinią
biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej
o sprawozdaniu z wykonania budżetu, informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego,
stanowiskiem komisji rewizyjnej.

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Kłodzkiego na posiedzeniu w dniu 11 maja 2021 roku pozytywnie
zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu kłodzkiego za 2020 rok oraz sformułowała opinię z tego wykonania
wraz z uzasadnieniem. Ponadto Komisja Rewizyjna sformułowała wniosek do Rady Powiatu Kłodzkiego
w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Kłodzkiego z wykonania budżetu powiatu za 2020 rok.
W związku z tym przedkłada się niniejszy projekt uchwały.

 

Przewodniczący Rady Powiatu
Kłodzkiego

Zbigniew Łopusiewicz
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