
- projekt- 
 

UCHWAŁA NR ………… 
SEJMIKU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

 
z dnia ……………..2022 r. 

 
w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego 

z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 r. 
 

Na podstawie art. 18 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
województwa (Dz. U z 2022 r. poz. 547 z późn. zm.)  oraz art. 271 ust. 1 ustawy 
 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. poz. 305 
 z późn. zm. )  po zapoznaniu się z  : 
1) sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 r.; 
2) sprawozdaniem finansowym Województwa Podkarpackiego za 2021 r.; 
3) opinią biegłego rewidenta z badania sprawozdania finansowego Województwa 
Podkarpackiego za 2021 r.; 
4) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Rzeszowie o sprawozdaniu 
 z wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 r.; 
5) informacją o stanie mienia Województwa Podkarpackiego na dzień 31 grudnia     
2021 r.;  
6) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Podkarpackiego 
 

 
Sejmik Województwa Podkarpackiego 

uchwala, co następuje: 
 

§1 
 

Udziela się absolutorium Zarządowi Województwa Podkarpackiego 
 z tytułu wykonania budżetu Województwa Podkarpackiego za 2021 rok. 
 

`§2 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



 U Z A S A D  N I E N I E  

 

Na podstawie art. 271 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych  (Dz. U z 2021r. poz. 305 z późn. zm.)  nie później niż dnia 30 czerwca 

roku następującego po roku budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu 

terytorialnego podejmuje uchwałę w sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu 

się ze: 

 1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 
 2) sprawozdaniem finansowym; 
 3) opinią z badania sprawozdania finansowego, o którym mowa w art. 268 ustawy 

 o finansach publicznych; 
 4) opinią regionalnej izby obrachunkowej, o której mowa w art. 270 ust. 2 ustawy 

 o finansach publicznych; 
 5) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego; 
 6) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 
 

 

                                                              

 

                      Przewodniczący Komisji                 

                                Andrzej Szlęzak 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


