
UCHWAŁA NR XLIX/349/2022 
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2021 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 528, z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu w Ostrołęce, po zapoznaniu się ze: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok, 

2) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu, 

3) sprawozdaniem finansowym Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok,  

4) informacją o stanie mienia Powiatu Ostrołęckiego na dzień 31.12.2021 rok, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu,  

udziela absolutorium Zarządowi Powiatu w Ostrołęce za 2021 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Liżewski 
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Wyciąg z protokołu Nr XLIX/2022  
z XLIX sesji Rady Powiatu w Ostrołęce  

 w dniu 22 czerwca 2022r.  
 

Ustawowa liczba radnych Rady Powiatu w Ostrołęce – 21. 
Obecnych na sesji Rady Powiatu, zgodnie z listą obecności – 20 radnych.  
 
Punkt 5 porządku obrad – Podjęcie uchwał w sprawach:  
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz  

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021r. 
a) wystąpienie Starosty Ostrołęckiego  
b) opinie komisji Rady Powiatu 
c) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej o przedłożonym przez Zarząd 

Powiatu sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego  
za 2021r.   

d) dyskusja  
e) podjęcie uchwały  

2) absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2021r. 
a) stanowisko Komisji Rewizyjnej  
b) opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w sprawie wniosku Komisji 

Rewizyjnej o udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu  
c) dyskusja  
d) podjęcie uchwały  

 
Ad. 5.  
1)  
Po przedstawieniu Sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 
rok, przez Starostę Ostrołęckiego Stanisława Kubła, opinii Komisji: Rolnictwa  
i Ochrony Środowiska; Zdrowia i Pomocy Rodzinie; Oświaty, Kultury i Sportu; Porządku 
Publicznego, Prawa i Bezpieczeństwa Obywateli; Budżetu i Rozwoju Gospodarczego; 
Infrastruktury; Skarg, Wniosków i Petycji oraz Rewizyjnej przedstawionych przez 
przewodniczących wymienionych Komisji oraz zapoznaniu z uchwałą Nr 3.e.206.2022  
Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 27 kwietnia 
2022r.w sprawie wydania opinii o przedłożonym przez Zarząd Powiatu  
w Ostrołęce sprawozdaniu z wykonania budżetu za 2021r., wobec braku głosów  
w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski odczytał projekt uchwały Rady 
Powiatu w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok  
i zarządził głosowanie.  
 
Wyniki głosowania: 
- za    - 20 
- przeciw   -   0 
- wstrzymało się  -   0 
Uchwała Nr XLIX/348/2022 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2022r. 
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok została 
podjęta, w głosowaniu imiennym, jednogłośnie.  
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2)    
Po przedstawieniu, przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Tadeusza Lipkę,  
stanowiska Komisji Rewizyjnej, zapoznaniu z uchwałą Nr 3.f.1.295.2022 Składu 
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 15 czerwca 2022r.  
w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu  
w Ostrołęce w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu za 2021 rok, wobec 
braku głosów w dyskusji, przewodniczący Rady Powiatu Piotr Liżewski odczytał projekt 
uchwały w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2021r.  
i zarządził głosowanie.   
   
Wyniki głosowania: 
- za    - 20 
- przeciw   -   0 
- wstrzymało się  -   0 
Uchwała Nr XLIX/349/2022 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 22 czerwca 2022r.  

w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2021r. została podjęta, 
w głosowaniu imiennym, jednogłośnie.  
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    Uzasadnienie 

do uchwały Nr XLIX/349/2022 

Rady Powiatu  w Ostrołęce 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

Zgodnie z art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z póżn. zm.), organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego nie później niż do dnia 30 czerwca następującego po roku 
budżetowym - podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się ze: 

1)sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2)sprawozdaniem finansowym, 

3)opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268, 

4)opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2, 

5)informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 

6)stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce, realizując wymogi ustawy o finansach publicznych przedstawił: 

Øzgodnie z art. 267 ust. 1 i 3 ustawy, w terminie do 31 marca 2022 r. – Radzie Powiatu i Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Warszawie sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok  
– zawierające zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Powiatu, w 
szczegółowości ustalonej w uchwale budżetowej, 

Øzgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy, w terminie do 31 maja 2022 r. – Radzie Powiatu w Ostrołęce 
sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego obejmujące: 

-bilans z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok, 

-łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów jednostek organizacyjnych Powiatu, 

-łączny rachunek zysków i strat Powiatu, 

-łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 
jednostek budżetowych Powiatu, 

-informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Ostrołęce na posiedzeniu w dniu 6 czerwca 2022 r. rozpatrzyła 
sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok wraz z pozytywną opinią 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu, sprawozdanie finansowe, a także 
informację o stanie mienia powiatowego. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Ostrołęce działając zgodnie z przepisami art. 270 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych oraz art. 16 ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym, po dokonanej analizie 
przedłożonych dokumentów oraz udzielonych przez Starostę Ostrołęckiego i Skarbnika Powiatu wyjaśnień 
– pozytywnie zaopiniowała wykonanie budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok i wystąpiła z wnioskiem 
do Rady Powiatu w Ostrołęce o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu. 

Zarówno opinia jak i wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie absolutorium dla Zarządu Powiatu 
w Ostrołęce za 2021 rok zostały przekazane Przewodniczącemu Rady Powiatu w Ostrołęce. 

Zgodnie z art. 16 ust 3 ustawy o samorządzie powiatowym, wniosek Komisji Rewizyjnej Powiatu 
w Ostrołęce w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi za 2021 rok przekazany został Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w Warszawie celem zaopiniowania. 

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą Nr 3.f.1.295.2022 z dnia 
15 czerwca 2022 roku wydał pozytywną opinię o tym wniosku. 
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