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UCHWAŁA NR 262/XXXVII/21

RADY POWIATU OTWOCKIEGO 
z dnia 29 czerwca 2021 r.

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) 
uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego za 2020 rok.

§ 2. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie 
w Biuletynie Informacji Publicznej oraz wywieszenie na tablicy ogłoszeń Starostwa 
Powiatowego w Otwocku.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą 
Nr 3.e./245/2021 z dnia 26 kwietnia 2021 roku wydał pozytywną opinię o przedłożonym 
przez Zarząd Powiatu Otwockiego sprawozdaniu z wykonania budżetu Powiatu Otwockiego 
za 2020 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej opiniując powyższe 
sprawozdanie dokonał jego analizy oraz porównania z dokumentami źródłowymi będącymi 
w posiadaniu Izby. Biorąc pod uwagę ustalenia, a także wyjaśnienia zawarte w sprawozdaniu 
stwierdził, że opracowane sprawozdanie spełnia wymogi wynikające z art. 269 pkt 1 - 3 
ustawy o finansach publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2021 r. poz. 305).

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu powiatu jest wyłączną kompetencją 
rady powiatu, o czym stanowi art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 920 z późn. zm.).

W myśl art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
rada powiatu rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu 
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione.


