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W załączeniu przesyłam Uchwałę Nr 372 / 2018 Składu Orzekającego 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Zielonej Górze z dnia 21 maja 2018 roku w sprawie 

wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej.

Do wiadomości:
P. Tomasz Janusz Pisarek - Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu

Słubickiego



Uchwała Nr 372 /2018 

Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej 

w Zielonej Górze 

z dnia 21 maja 2018 roku

w sprawie wydania opinii o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego o 

udzielenie absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania budżetu 

za 2017 rok.

Na podstawie art. 13 pkt 8 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych 

izbach obrachunkowych (j.t. Dz. U. z 2016 r., poz. 561) w związku 

z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz. U. z 

2017 r., poz. 1868 ze zm.) , po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady 

Powiatu Słubickiego

Skład Orzekający w osobach:

1 .Jarosław Kotowski - przewodniczący

2 Joanna Chruściel - członek

3 .Grażyna Radomska - członek

postanawia zaopiniować pozytywnie wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego 

w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok.

U z a s a d n i e n i e

Po przeanalizowaniu wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Powiatu Słubickiego z dnia 8 

maja 2018 r. o udzielenie absolutorium dla zarządu Powiatu Słubickiego z tytułu wykonania 

budżetu za 2017 rok stwierdzono, że Komisja Rewizyjna po rozpatrzeniu sprawozdania z 

wykonania budżetu Powiatu za 2017 r. wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym 

sprawozdaniu, sprawozdania finansowego oraz po zapoznaniu się z informacją o stanie 

mienia jednostki samorządu terytorialnego sformułowała wniosek do Rady Powiatu 

Słubickiego o udzielenie Zarządowi Powiatu absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 

2017 r.

Skład Orzekający, który wydał opinię dotyczącą wykonania budżetu Powiatu za 

2017 rok sformułował istotne zastrzeżenie do wykonania budżetu Powiatu za 2017 rok.



Komisja Rewizyjna Rady Powiatu Słubickiego przeanalizowała istotne zastrzeżenie 

sformułowane w opinii Składu Orzekającego. Komisja Rewizyjna zauważyła ponadto, że z 

uwagi na toczące się postępowanie dotyczące udzielenia ulgi Powiatowi w spłacie 

zobowiązań wymagalnych z tytułu opłat eksploatacyjnych pobranych przez Powiat a 

nieodprowadzonych do budżetu państwa za lata 2010-2011 poprzez ich rozłożenie na raty lub 

umorzenie Powiat nie opracował programu, o którym stanowi art. 224 ustawy o finansach 

publicznych jak również nie występował o udzielenie pożyczki z budżetu państwa.

Wobec powyższego orzeczono jak w sentencji.

Od uchwały Składu Orzekającego zgodnie z art. 20 ust. 1 i 2 ww. ustawy o regionalnych 

izbach obrachunkowych służy odwołanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

Zielonej Górze w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej uchwały.

Przewodniczący 

Składu Orzekającego


