
  PROJKET 

UCHWAŁA NR XXXII/226/21 

RADY POWIATU OPOLSKIEGO 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu 

Powiatu Opolskiego za 2020 rok 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 920) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) w związku z § 4a rozporządzenia Ministra Finansów 

z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w 

zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania 

do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. poz. 570 ze 

zm.) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Powiatu Opolskiego za 2020 rok oraz 

sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok, Rada Powiatu 

Opolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe Powiatu Opolskiego za 2020 rok wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  PROJKET 

 

 

UZASADNIENIE 

 

do projektu Uchwały Rady Powiatu Opolskiego w sprawie zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok. 

 

 

Zarząd Powiatu Opolskiego przedstawił Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Opolu 

oraz Radzie Powiatu Opolskiego, Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 

2020 r. w terminie ustawowym. 

Ponadto Zarząd Powiatu Opolskiego przygotował i przekazał Radzie Powiatu 

Opolskiego wraz z ww. sprawozdaniem, informację o stanie mienia Powiatu Opolskiego za 

2020 r. 

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr 142/2021 z dnia 20 kwietnia 2021 r. 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Opolu w sprawie opinii o 

sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r. powyższe sprawozdanie 

zaopiniowała pozytywnie.  

Zarząd Powiatu Opolskiego zatwierdził i przekazał Radzie Powiatu Opolskiego,  

Sprawozdanie finansowe Powiatu Opolskiego za 2020 r., przyjęte Uchwałą Nr 1565/21 

Zarządu Powiatu Opolskiego z dnia 26 maja 2021 r. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Opolskiego w dniu 28 maja 2021 r. rozpatrzyła i 

zaopiniowała pozytywnie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok oraz opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Opolu o sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 rok.  

Uchwałą Nr 16/21 Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Opolskiego z dnia 28 maja 2021 

r. wykonanie budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r. zaopiniowała pozytywnie. 

Ponadto Komisja Rewizyjna w trakcie czynności kontrolnych dotyczących realizacji 

budżetu Powiatu Opolskiego za 2020 r., analizując ww. sprawozdania wraz z informacją o 

stanie mienia Powiatu Opolskiego stwierdziła, że przedłożone dokumenty sporządzone są 

rzetelnie. Nie stwierdzono rozbieżności w ujętych w nich danych. Ustalono, że realizując 

budżet Powiatu Opolskiego, Zarząd Powiatu Opolskiego kierował się kryteriami legalności, 

celowości i gospodarności. 

Komisja Rewizyjna stwierdziła, iż prace Zarządu Powiatu Opolskiego ocenić można 

pozytywnie. 

Biorąc powyższe pod uwagę oraz zapis wynikający z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym oraz art. 270 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych postanawia się wystąpić z wnioskiem o udzielenie absolutorium 

Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2020 rok. 

 

 

 

Przewodniczący Rady 

  Powiatu Opolskiego 

   /-/ Stefan Warzecha 
 


