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UCHWAŁA NR .................... 

RADY POWIATU W BUSKU-ZDROJU 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok 

Na podstawie art.12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), 

po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym, 
opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Kielcach, informacją o stanie mienia Powiatu oraz stanowiskiem 
Komisji Rewizyjnej, Rada Powiatu w Busku - Zdroju uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Udziela się Zarządowi Powiatu w Busku - Zdroju absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 
Buskiego za 2021 rok. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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UZASADNIENIE 

Zgodnie z art. 12 pkt 6 i art. 30 ust. 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.) po zapoznaniu się ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym, opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Kielcach, informacją o stanie mienia Powiatu, stanowiskiem Komisji Rewizyjnej, nie później niż dnia 30 

czerwca roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 

podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla Zarządu. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Busku - Zdroju po przeanalizowaniu stosownych dokumentów 

nie stwierdziła nieprawidłowości w realizacji budżetu Powiatu Buskiego za 2021 rok. 

W związku z powyższym, Komisja wnosi o udzielenie absolutorium Zarządowi Powiatu w Busku - 

Zdroju z tytułu wykonania budżetu za 2021 rok, przy 1 głosie Członka Komisji Rewizyjnej Pana Jana 

Bartosika - przeciw. 

 

 
 
 

 
Przewodniczący Komisji Rewizyjnej 

 
 

Krzysztof Wojtaś 
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