
 
UCHWAŁA Nr CCLXVII/168/10 

 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 19 marca 2010 r.  
 

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu Powiatu Otwockiego 
za 2009 rok 

 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 199 ust. 1 pkt 1 
i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 
z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy 
wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) Zarząd Powiatu 
w Otwocku uchwala, co następuje: 
 

§ 1. Przyjmuje się sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Powiatu Otwockiego 
za 2009 rok w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Przedstawia się Radzie Powiatu w Otwocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Powiatu Otwockiego za 2009 rok. 
 

§ 3. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
Podpisy członków Zarządu Powiatu: 

   Przewodniczący Zarządu             Członek Zarządu      
     Krzysztof Boczarski             Dariusz Grajda   

1. ...............................................                                                4. .............................................. 

           Wicestarosta                 Członek Zarządu 
         Mirosław Pszonka                                                     Grzegorz Michalczyk  

2. ..............................................                                                  5. ............................................. 

        Członek Zarządu  
        Krystyna Kaczorek 

3. ............................................... 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 



Uzasadnienie 
 
Zgodnie z art. 199 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu 
terytorialnego ma obowiązek przedstawić Radzie Powiatu oraz Regionalnej Izbie 
Obrachunkowej w terminie do dnia 20 marca następującego po roku budŜetowym 
sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu w szczegółowości nie mniejszej niŜ w uchwale 
budŜetowej. Zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o 
finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241) do sprawozdania z wykonania budŜetu 
jednostki samorządu terytorialnego za 2009 rok stosuje się ustawę z dnia 30 czerwca 2005 r. 
o finansach publicznych. Aby takie sprawozdanie przedstawić, Zarząd Powiatu powinien 
zaakceptować je najpierw podejmując stosowną uchwałę o przyjęciu sprawozdania i 
skierowaniu do RIO i Rady Powiatu. 
 
 

Przewodniczący Zarządu 
     
  Krzysztof Boczarski       


