PROJEKT

UCHWAŁA NR VI/33/07
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2007 r.

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu oraz udzielenia absolutorium.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i art. 61 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) oraz
art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz.
2104 z późniejszymi zmianami) ) Rada Powiatu Opolskiego uchwala, co następuje:
§1

Przyjmuje się sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu opolskiego za rok 2006 oraz
udziela się absolutorium Zarządowi Powiatu Opolskiego za okres od dnia 1 stycznia 2006 r
do 31 grudnia 2006 r.
§2

Sprawozdanie z wykonania budŜetu powiatu opolskiego za rok 2006 podlega ogłoszeniu w
Dzienniku Urzędowym Województwa Opolskiego.
§3

Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 16 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późniejszymi zmianami) Komisja Rewizyjna Rady
Powiatu Opolskiego, w wyniku dokonanej kontroli, uchwałą Nr 1/07 z dnia 27 marca 2007 r.,
pozytywnie zaopiniowała wykonanie budŜetu Powiatu Opolskiego za 2006 r. oraz uchwałą Nr
2/07 wystąpiła z wnioskiem do Rady Powiatu Opolskiego o udzielenie absolutorium
Zarządowi Powiatu Opolskiego za 2006 r.
W związku z czym przygotowano uchwałę Rady Powiatu Opolskiego w sprawie
przyjęcia sprawozdania z wykonania budŜetu oraz udzielenia absolutorium.
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UCHWAŁA NR VI/36/07
RADY POWIATU OPOLSKIEGO
z dnia 19 kwietnia 2007 r.

w sprawie załatwienia skargi na postawę Starosty

Zgodnie z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(tekst jednolity Dz. U. z 2001 r, Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), w związku z art. 229 pkt 4
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (jednolity tekst z
2000 r. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z późn. zm.), po rozpatrzeniu skargi na postawę Starosty,
złoŜonej przez Pana Andrzeja Szubę, w wyniku przeprowadzenia przez Komisję Rewizyjną
postępowania wyjaśniającego w przedmiocie złoŜonej skargi Rada Powiatu Opolskiego
uchwala, co następuje:
§1
Skargę Pana Andrzeja Szuby, otrzymanej w dniu 26 lutego 2007 r, na postawę Starosty, z
przyczyn omówionych szczegółowo w uzasadnieniu, stanowiącym załącznik do niniejszej
uchwały, uznaje się za nieuzasadnioną.

§2
Odpis uchwały wraz z uzasadnieniem przesyła się skarŜącemu.

§3
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
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