
UCHWAŁA Nr XXXIX/29/2022 

RADY POWIATU GRUDZIĄDZKIEGO 

z dnia 29 czerwca 2022 r. 

w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego za 2021 rok 

 Na podstawie art. 12 pkt 6, w związku z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 

i 1079), po zapoznaniu się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2021 rok, sprawozdaniem finansowym, 

opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy, informacją o stanie mienia Powiatu oraz stanowiskiem 

Komisji rewizyjnej 

 

Rada Powiatu 

uchwala, co następuje: 

 

 § 1. Udziela się Zarządowi Powiatu Grudziądzkiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Powiatu 

za 2021 r. 

 § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

 Stosownie do art. 271 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981, 2054 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego, sprawozdania finansowego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu jednostki 

samorządu terytorialnego. 

 Uchwałą Nr 2/S/2022 z dnia 23 marca 2022 r. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Bydgoszczy wydał pozytywną opinię o przedłożonym przez Zarząd Powiatu Grudziądzkiego sprawozdaniu 

z wykonania budżetu Powiatu za 2021 rok wraz z informacją o stanie mienia Powiatu. 

 Na posiedzeniu w dniu 18 maja 2022 r. Komisja rewizyjna Rady Powiatu Grudziądzkiego dokonała 

analizy i oceny przedłożonych przez Zarząd Powiatu dokumentów dotyczących wykonania budżetu Powiatu. 

W oparciu o wyżej wymienioną analizę Komisja rewizyjna wniosła do Rady Powiatu wniosek o udzielenie 

absolutorium Zarządowi Powiatu. 

 

Przewodnicząca Rady 

/-/ Marzena Dembek 

 


