
UCHWALA Nr 651WI08
 
Skladu Orzekajacego Regionalnej Izby Obrachunkowej
 

wWarszawie
 
z dnia 17 kwietnia 2008 roku
 

w sprawie zaopiniowania wniosku Kornisji Rewizyjnej Sejmiku Wojew6dztwa 
Mazowieckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi 
Wojewodztwa Mazowieckiego za 2007 rok. 

Na podstawie art. 13 pkt 8 i art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 7 pazdziernika 1992 
roku 0 regionalnych izbach obrachunkowych (tekstjedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 55, poz. 
577 z pozn.zm.) oraz art. 30 ust. 3 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku 0 

samorzadzie wojewodztwa (tekst jedn. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1590 z 
pozn.zm.) - Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie: 

Przewodnlczaca Bozena Zych 
Czlonkowie: Teresa Golebiewska 

Bozenna Piotrowska 
uchwala, co nastepuje: 

§1 

Pozytywnie opiniuje przedlozony wniosek Komisji Rewizyjnej Sejmiku 
Wojewodztwa Mazowieckiego w sprawie udzielenia absolutorium Zarzadowi 
Wojewodztwa Mazowieckiego za 2007 rok. 

§2 

Od tresci niniejszej uchwaly Sejmikowi Wojewodztwa Mazowieckiego sluzy 
odwolanie do Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie w terminie 
14 dni od daty otrzymania uchwaly. 

Uzasadnienie 

W dniu 4 kwietnia 2008 roku do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie wplynal wniosek Komisji Rewizyjnej 0 udzielenie absolutorium dla 
Zarzadu Wojewodztwa Mazowieckiego za 2007 rok wraz z opinia Komisji 
Rewizyjnej w sprawie wykonania budzetu Wojewodztwa za 2007 rok. 

Z ww. dokumentow wynika, iz Komisja Rewizyjna Sejrniku Wojewodztwa 
Mazowieckiego po dokonaniu analizy, przedlozonego przez Zarzad Wojewodztwa 
Mazowieckiego, sprawozdania z wykonania budzetu i zapoznaniu sie z opiniami 
merytorycznych Komisji Sejrniku, pozytywnie zaopiniowala wykonanie budzetu 
Wojewodztwa za 2007 rok i podjela wniosek 0 udzielenie Zarzadowi Wojewodztwa 
Mazowieckiego absolutorium z tytulu wykonania budzetu Wojewodztwa za 2007 
rok. 
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W opinii 0 wykonaniu przez: Zarzad Wojew6dztwa budzetu za 2007 rok Komisja 
stwierdzila m.in. cyt.: .Zarzad Wojew6dztwa realizujac zadania zwiazane z 
wykonaniem budzetu, kierowal sie zasada celowosci, legalnosci, rzetelnosci 
oszczednosci w gospodarowaniu srodkami publicznymi", przy czym Komisja nie 
wskazala w przedmiotowej opinii na jakiej podstawie (pr6bie dokument6w) 
poczyniono powyzsze ustalenia. 

Wniosek w sprawie udzielenia absolutorium zostal podjety: 5 glos6w .za" i 1 glos 
.wstrzymuiacy sie" . 

Zatem Sklad Orzekajacy stwierdza, iz wniosek Komisji Rewizyjnej w sprawie 
udzielenia absolutorium Zarzadowi Wojew6dztwa za 2007 rok znajduje 
uzasadnienie w pozytywnej opinii 0 wykonaniu budzetu Wojew6dztwa za 2007 rok. 

Wobec powyzszego, Sklad Orzekajacy Regionalnej Izby Obrachunkowej w 
Warszawie, postanowil jak w sentencj i. 

./( 

mgrBoienaZych 
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