
 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 576/2021 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 13 maja 2021 rok 
 

  

 w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu sprawozdania 

finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2020 rok 

 

 
 

 Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 33 ust. 3 i ust. 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 

13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych 

funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej  (Dz.U. z 2020 r. poz. 342),  bilans z wykonania budżetu powiatu oraz sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego podpisują członkowie zarządu i skarbnik. 

 Na podstawie § 34 ust. 4 pkt 1 w/w rozporządzenia zarząd przekazuje sprawozdanie finansowe jednostki 

samorządu terytorialnego Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 30 kwietnia roku następnego, natomiast w 

związku z art. 15zzh ust. 1 pkt 2 ustawy z  dnia  2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z 

zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi 

sytuacji kryzysowych (Dz.U. z 2020 r.  poz. 1842 ze zm.) w związku z § 8a ust. 1 rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia obowiązków  w zakresie 

ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępniania i przekazania do właściwego rejestru, 

jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570 ze zm.) termin przekazania 

sprawozdania finansowego został przedłużony o 30 dni.  

Niniejszą uchwałą przekazuje się do RIO sprawozdanie finansowe w zakresie:  

1)  łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,   

 zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,  

2)   łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat                        

      samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 

3)   łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w   

      funduszu samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej        

      uchwały.  

4)  informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych          

     jednostek budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

Sprawozdanie finansowe w zakresie bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego zostało 

przekazane Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu Uchwalą Nr 573/2021 Zarządu Powiatu 

Wągrowieckiego z dnia 22 kwietnia 2021 r. 

 

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 

 

           Starosta 

 

 ………………….. 

     /Tomasz Kranc / 


