
UCHWAŁA Nr /..../2022 

RADY POWIATU W KIELCACH 

z dnia 24 czerwca 2022 roku 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 

Na podstawie art.12 pkt. 6 i art. 30 ust.la ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 

o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 528 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) , Rada Powiatu w Kielcach 

uchwala, co następuje: 

§1 

Po zapoznaniu się i rozpatrzeniu : 

sprawozdania z wykonania budżetu za 2021 rok; 
sprawozdania finansowego; 

opinii biegłego rewidenta z badania finansowego; 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o sprawozdaniu z wykonania budżetu; 

informacji o stanie mienia Powiatu; 

stanowiska komisji rewizyjnej; 
opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach o wniosku komisji rewizyjnej w sprawie 

absolutorium. 

Udziela się Zarządowi Powiatu w Kielcach absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

Kieleckiego za 2021 roku. 

§2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Przewodniczący Rady 

Jacek Kuzia 

PRZEWODM-Z^CY RADY 

ce lyKuzia  

Sprawdzono pod względem 
formalno - prawnym 

RAHk£J^WNY 
Iwona Kolasa  lasa  

/KL-K-875 /  



Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 528) do wyłącznej właściwości Rady Powiatu należy 
rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie 
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu z tego tytułu. 

Komisja Rewizyjna na posiedzeniu w dniu 7 czerwca 2022 r. dokonała analizy 
i oceny przedłożonych sprawozdań i informacji, tj. sprawozdania finansowego Powiatu 
Kieleckiego za 2021 rok wraz z opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania oraz 
sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Kieleckiego za 2021 rok wraz z opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informacją, o której mowa w 
art. 267 ust. I pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305 z późn.zm.) tj. informacją o stanie mienia jednostki samorządu 
terytorialnego. Komisja Rewizyjna pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu powiatu 
za rok 2021 i postanowiła wystąpić do Rady Powiatu z wnioskiem w sprawie udzielenia 
absolutorium Zarządowi Powiatu w Kielcach. 

W związku z powyższym zasadnym jest podjęcie uchwały w sprawie absolutorium 
dla Zarządu Powiatu Kieleckiego. 


