
  PROJEKT 

UCHWAŁA NR XXX/207/17 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 25 maja 2017 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok 

 

 

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

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2016, poz. 1870 z późn. zm.) po 

rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego za 2016 rok oraz sprawozdania 

z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok, Rada Powiatu Opolskiego uchwala, 

co następuje: 

 

§ 1 

 

Zatwierdza sie sprawozdanie finansowe Powiatu Opolskiego za 2016 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJEKT 

UZASADNIENIE 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego w dniu 31 marca 2017 r. przedstawił Regionalnej Izbie 

Obrachunkowej w Opolu oraz Radzie Powiatu Opolskiego sprawozdanie z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r. 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował i przekazał Radzie wraz z ww. 

sprawozdaniem, informację o stanie mienia komunalnego Powiatu Opolskiego za 2016 r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 155/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r. w 

sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 rok 

pozytywnie zaopiniowała powyższe sprawozdanie.  

Natomiast w dniu 27 kwietnia 2017 r. Zarząd Powiatu Opolskiego zatwierdził i 

przekazał (pismem RP.0004.9.2017.MA z dnia 28 kwietnia 2017 r.) Radzie sprawozdanie 

finansowe Powiatu Opolskiego za 2016 r. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Opolskiego w dniu 9 maja 2017 r. rozpatrzyła i 

zaopiniowała sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu 

Opolskiego za 2016 r. oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu o sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2016 r. (Uchwała Nr 155/2017 z 25 kwietnia 

2017 r.). 

Ostateczne rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu jest wyłączną 

kompetencją Rady Powiatu, o czym stanowi art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o 

samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 814 z późn. zm.). 

Natomiast zgodnie z przepisami art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ 

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza omawiane wyżej 

sprawozdania do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

Uwzględniając powyższe, skoro sprawozdania zostały rozpatrzone i zaopiniowane przez 

właściwe organy, nie ma przeszkód do rozpatrzenia ich i zatwierdzenia przez Radę Powiatu. 

Wobec czego przygotowano projekt uchwały w tej sprawie. 
 


