
 Uchwała Nr 239/19 

Zarządu Powiatu Opolskiego 

z dnia 25 marca 2019 r. 
 

 

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania  

budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok  

wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Opolskiego  

 

 

 Na podstawie art. 267 i 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2017 r. poz.2077 ze zm.) w związku z art., 32 ust 1 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 

1998 r., o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz.511) oraz art.13 pkt 7 ustawy 

z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów 

prawnych (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 1523) Zarząd Powiatu Opolskiego uchwala co następuje:  

 

§ 1 

1. Przedstawia się Radzie Powiatu Opolskiego: 

1) Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 rok stanowiące 

załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2) Informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego stanowiącą załącznik nr 2 do niniejszej 

uchwały, 

2. Przedstawia się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu sprawozdanie roczne 

z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2018 r. 

 

§ 2  

Sprawozdanie podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego. 

 

§ 3  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

  

Zarząd Powiatu Opolskiego :  

1. Henryk Lakwa 

2. Leonarda  Płoszaj 

3. Krzysztof  Wysdak 

4. Joachim Świerc  

5. Henryk Zapiór 

 



UUUzzzaaasssaaadddnnniiieeennniiieee   
 

 Zgodnie z cytowanym w podstawie prawnej uchwały art. 267 ustawy 

o finansach publicznych, w świetle którego Zarząd jednostki samorządu terytorialnego 

zobowiązany jest do przygotowania i przedstawienia sprawozdania rocznego 

z wykonania budżetu organowi stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej 

w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.  

Wskazany przepis zawiera również odesłanie do art. 265 pkt 2 ustawy, co jest 

związane z przedstawieniem w tym samym terminie sprawozdania rocznego 

z wykonania planu finansowego podmiotów wymienionych w art. 9 pkt. 10,13,14 

ustawy o finansach publicznych.  

W przypadku Powiatu Opolskiego takie jednostki nie występują, dotyczy to 

m.in.: 

� samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej; 

� samorządowych instytucji kultury; 

� inne samorządowe osoby prawne. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 


