
DRUK NR …. 

projekt 

UCHWAŁA NR XLV/…/2022 

RADY POWIATU ŁÓDZKIEGO WSCHODNIEGO 

z dnia 26 maja 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za rok 2021 

Na podstawie art. 12 pkt 4 i 6, art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 528 i 583), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535, 1773, 1236, 1535, 1927, 1981 i 2270 

oraz z 2022 r. poz. 583 i 655) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu Łódzkiego Wschodniego po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie 

finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

za 2021 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu zgodnie 

z obowiązującymi przepisami prawa. 

Przewodniczący Rady 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego 

Sławomir Sokołowski  



UZASADNIENIE 

Zgodnie z unormowaniami prawnymi zawartymi w art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – Rada 

Powiatu Łódzkiego Wschodniego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 

30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

Z zapisów ustawy o samorządzie powiatowym – art. 12 pkt 4 i 6 wynika, że do wyłącznej 

właściwości rady powiatu należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz 

podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium dla zarządu z tego tytułu. 

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wiodącą rolę w opinii i rozpatrywaniu 

sprawozdania z wykonania budżetu za rok ubiegły i sprawozdania finansowego, spełnia Komisja 

Rewizyjna, która przedstawia swą opinię Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Łodzi i Radzie Powiatu 

na sesji absolutoryjnej. 

Wobec wyrażonej opinii przez Komisję Rewizyjną w sprawie sprawozdania finansowego 

i sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Łódzkiego Wschodniego za 2021 r. i biorąc pod uwagę 

opinie pozostałych komisji stałych Rady Powiatu Łódzkiego Wschodniego, został przygotowany 

przedstawiany projekt uchwały Rady Powiatu. 

 


