
UCHWAŁA NR    XXXIV /  673 /13 
SEJMIKU 

WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO 
z dnia   27  maja 2013 r. 

 
 
w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
 
 

Na podstawie art. 18 pkt 10 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. 2001 r.  

Nr 142, poz. 1590 ze zm.) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

 

Udziela się Zarządowi Województwa Wielkopolskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu Województwa 

Wielkopolskiego za rok 2012. 

 

§ 2 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 



Uzasadnienie 
do Uchwały Nr   XXXIV    /  673 /13 

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  27 maja 2013 r. 

 
 

w sprawie: absolutorium dla Zarządu Województwa Wielkopolskiego  
 
 
 

Podejmowanie uchwał w sprawie udzielenia absolutorium z wykonania budżetu, zgodnie z art. 18  

pkt 10, ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1590 ze zm.) 

oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.) 

należy do wyłącznej właściwości Sejmiku Województwa. 

Zgodnie z treścią art. 271 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Sejmik Województwa Wielkopolskiego 

zapoznał się z: 

− sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2012 r., 

− sprawozdaniem finansowym Województwa Wielkopolskiego za 2012 r.,  

− opinią niezależnego biegłego rewidenta dla Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 22 kwietnia 2013 r.  

z badania sprawozdania finansowego za 2012 rok Województwa Wielkopolskiego, 

− uchwałą nr SO-0954/54/18/2013 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 

26 kwietnia 2013 r. w sprawie wyrażenia opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu wraz z informacją  

o stanie mienia i objaśnieniami Województwa Wielkopolskiego za rok 2012, 

− informacją o stanie mienia Województwa Wielkopolskiego (stan na dzień 31 grudnia 2012 r.), 

− stanowiskiem Komisji Rewizyjnej Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z 8 maja 2013 r. 

Komisja Rewizyjna Sejmiku Województwa Wielkopolskiego, w związku z pozytywną oceną wykonania 

budżetu Województwa Wielkopolskiego za rok 2012, postawiła wniosek o udzielenie absolutorium Zarządowi 

Województwa Wielkopolskiego za rok 2012, który został pozytywnie zaopiniowany przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową. 

 
 


