Uohwala Nr 8i,21'9'2020

/

$kladuorzekajqcegoRegionalnej.|zbyobr:'aohunkowej
w Warszawie ZesP6tw Siedlcach
z dnia I czerwoa 2020 l'oku

w

dotyczqcym
sprawie opinii o wniosku Komisji Rewizyjne.j. Rady Fowiatu Mitisklego,
absolutorium dla Zazqdu Fowiatu tiliris'kiego'

'

I

iart, 19 ust, 2 ustawy z dnia 7 pa2dziernika 1992 roku_o regionalnych izbach
obrachunkowych (Dz, U. z 2019 r, pa2,2137) w zw, z arl, 16 us't, 3 ustawy z dnia 5 ozer\Vca 1'998 t'oku o
samorzqdzie powiatowym (tj, Dz. 0.22020 r, poz, 920),
Na podstawie art,13 pkt

Sklad 0aekajAcy Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warszawle:

Fmewodnlczqca

Czlonkowie:
'

,Anna 019dzka

Kamil Krauschar
Jolanta Tomaszek

uchwala, eo nasiEpujet

$1
Pozytywnie opiniuje w,niosek Komlsji Rewizyjnej Rady Powlatu Miri'okiego w sprawie udzielenia
absolutoririm d!a Zaaqdu Powiatu Mlriskiego z tytulu wykonania bud2etu Fowiatu za rok 20,1'9,

$2
Od niniejszej uchwaly sluzy odwolanie ds Kolegium Regionalnej lzby Obrachu:nkowej w Warszawie
w termlnie 14 dni od dnia jej dot"Eczenia,

Uzasadnionie
W dniu 4czeruea 2020 rdo Regionalnej lzby Obrachunkowej w Warezawle Zesp6tw'$iedlcach, wplynqla
uchwala Kornisji Rewizyjnej Rady Powiatu Mirlskiego w sprawie opinii o wykonaniu budtetu Powiatu

Minskiego zaZA19 r:ok iwnlosku o udzielenla absolutorium dla Zazqdu Powia'tu,
Sktad Or:zekajqcy RIO z przeprowadzonej analizy ww, dokumentu stwierdzil, i2 Komisja Rewizyjna Rady

Powiatu h/iriskiego na posiedzeniu w dniu 3'ozenuca 2020 roku w pelnym 7 osobowym skiadzie
zapoznala siq ze sprawozdaniem finansowym Fowiatu Mihskiego za 20'1.9 rok wraz z opiniq bleElego
r.ewidenta z badania tego sprawozdania, sprawozdaniem z wykon:ania brldzetu Powiatu Mitiskiego za
2019 pok wrazz opiniq Regionalnej lzby 0b'rachunkowej o tym sprawozdanlu ioraz inform'acjqo stanie
mienia na dzieri 31 grudnia 2019 r:oku, wypelniajqc dyspozyc,jg a1.,270 ust. 2 us'tawy z dnia 27 sierpnia
2009 roku o finaneaoh publicznych (t,j, Dz, U,22019;, poz,869 ze'zrn,)"
Komisja Rewizyjna w glosowanlu jawnym, JednoElo6nJe, pozytylvnie zaoplniowala wykonanie budZetu
Powiaiu Mifrskiego za:2019 rok oraz wystqp:ila z wnioskiem do Rady Powlatu Mifiskiego o ud:zielenia
Zazqdowi Powiatu Mirlskiego absolutorium z tltutu wykonania budZetu Powiatu Mltiskiego za 2019 rok,
Wobee przedlozonego wniosku $ktad 0r'zekajqcy uznal, iz Komigja Rewizyjna spelnila wymogi skre.6lone

w art, 16 usl, 3 ustawy o sam'ozqdzie powiatowym,
W zwiqzku z powyZszym pootanowiono wyda6 opinie jak w senteneji uchwaly,

