
UCHWAŁA NR …………….. 

Rady Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 18 czerwca 2021 roku 

 

w sprawie absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

 

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 30 ust 1a ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020, poz. 920) oraz art. 271 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) w zw. z art. 15 zzh ustawy o 

szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz 

niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r., poz. 374 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania 

obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia 

i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. 

z 2020 r., poz. 570) 

 

Po zapoznaniu się ze: 

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu na 2020 rok, 

2) sprawozdaniem finansowym za 2020 rok, 

3) opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku, 

4) informacją o stanie mienia Powiatu Nowodworskiego, 

5) stanowiskiem Komisji Rewizyjnej 

 

Rada Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim uchwala co następuje: 

 

§ 1. 

Udziela się Zarządowi Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim absolutorium z tytułu 

wykonania budżetu Powiatu Nowodworskiego za rok 2020. 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

Zgodnie z treścią art. 271 ust 1. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2021 r., poz. 305) nie później niż do dnia 30 czerwca roku następującego po roku 

budżetowym, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego podejmuje uchwałę w 

sprawie absolutorium dla zarządu po zapoznaniu się z:  

1) sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego, 

2) sprawozdaniem finansowym, 

3) opinią regionalnej izby obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu, 

4) informacją o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, 

5) stanowiskiem komisji rewizyjnej. 

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki 

lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) termin do rozpatrzenia i 

zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu został przedłużony o 30 dni, tj. do dnia 30 lipca 2021 

roku.  

Mając na uwadze, że podjęcie uchwały w przedmiocie absolutorium następuje po zapoznaniu 

się ze sprawozdaniem z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego i 

sprawozdaniem finansowym należy przyjąć, że termin do podjęcia przedmiotowej uchwały 

również uległ przedłużeniu do 30 lipca 2021 roku. 

Termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, przypadający w 2020 r., na podstawie       

§ 4. pkt 2) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia 

innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki 

lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r., poz. 570) przedłużony został o 60 

dni, tj. do dnia 29 sierpnia. 

Przedstawiony projekt uchwały jest zgodny z założeniami Strategii Rozwoju Powiatu 

Nowodworskiego na lata 2015 – 2024, obszar priorytetowy: Kapitał gospodarczy (P1), cel 

strategiczny: CS.1.3 Wzrost dochodów mieszkańców i samorządów powiatu, cel operacyjny: 

CO.1.3.2 Spadek deficytu budżetowego lokalnych samorządów – wzrost dochodów                          

i optymalizacja wydatków.  

 


