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Uchwała

Nr SO-7/0953/263/2021

Składu Orzekającego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu
z dnia 30 września 2021 r.

w sprawie wyrażenia opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze
półrocze

Skład Orzekający

2021 r. Powiatu Konińskiego

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyznaczony

Zarządzeniem

Nr

16/2021 Prezesa Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia I kwietnia 2021 r. ze zm. w
osobach:
Przewodniczący
Członkowie:

: Leszek Maciejewski
Renata Konowałek
Aleksandra Marszałek

działając

na podstawie art. 13 pkt 4 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 października 1992 r. o regionalnych

izbach obrachunkowych (Dz. U. z 2019 r. , poz. 2137) w

związku

z art. 266 ust. 1 ustawy z dnia 27

sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.) o przedłożonej przez Zarząd
Powiatu

Konińskiego

informacji o przebiegu wykonania

budżetu

za pierwsze

półrocze

2021 roku

wyraża

opinię pozytywną

Uzasadnienie
Na podstawie

przedłożonej

wykonania budżetu za pierwsze

przez

półrocze

Zarząd

Powiatu

2021 roku wraz z

prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji
Informacja

została przedłożona

w terminie

publicznych i zawiera dane wymagane

informacją

o

kształtowaniu się

budżetu

informacji o kształtowaniu
I.

się

Powiatu

nr VIII/48/2011 Rady Powiatu

Konińskiego

za I

półrocze

Konińskiego

sporządzenia

danego roku

z dnia 30

informacji o

budżetowego

oraz

wieloletniej prognozy finansowej.

Skład Orzekający opiniując Informację

uchwałą budżetową

wieloletniej

w art. 266 ust. I ustawy o finansach

czerwca 2011 roku zmieniającą uchwałę w sprawie ustalenia zakresu i formy
przebiegu wykonania

informacji o przebiegu

przedsięwzięć, Skład Orzekający ustalił, że

określonym

uchwałą

Konińskiego

o przebiegu wykonania budżetu zapoznał się

(po zmianach) na 2021 r. i ze sprawozdaniami

dotyczącymi

także

z

pierwszego półrocza

2021 roku.
Na tej podstawie ustalił co następuje;
1. Plan dochodów i wydatków
zmianach

budżetem

budżetowych

zawarty w informacji jest zgodny z uchwalonym po

na 2021 rok.

2. Wykonanie podstawowych wielkości

budżetu

za pierwsze półrocze 2021 r., wyniosło:

