
Uchwała  Nr  288/2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 05 maja 2016r. 
 

w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2015 rok 

 
Na podstawie art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r., poz. 885 

ze zm.) i § 20 ust. 1 rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 

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 2013r., poz. 289), 

Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala, co następuje: 

 

 

§ 1. 1.  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przekazuje  Radzie Powiatu Wągrowieckiego sprawozdanie finansowe,  

składające się z: 

1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej 

uchwały, 

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek 

budżetowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały,  

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

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

4) łącznego  zestawienia zmian w funduszu  samorządowych jednostek budżetowych, zgodnie z 

załącznikiem  nr 4 do niniejszej uchwały.  

 

2. Przekazanie  sprawozdania finansowego, o którym mowa w ust. 1 następuje  do dnia 31 maja 2016r. 

 

 

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

          Starosta 

        

…………………………………… 

                /Tomasz Kranc / 

              

 

      Wicestarosta 

 

                                                                                ...................................................... 

                                                                                 / Michał  Piechocki / 

 

                                                                                      

                                                                                        Jacek Brzostowski     ………………. 

 

  Jerzy Springer ……………………… 

 

                                 Robert Woźniak       ……………….. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Uzasadnienie 

do Uchwały Nr  288/2016 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia  05  maja 2016r. 
 

  

 w sprawie przekazania sprawozdania finansowego Powiatu Wągrowieckiego za 2015 rok 

 
 

 Zgodnie z dyspozycją zawartą w art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013r., poz. 885 ze zm.), sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok, 

Zarząd Powiatu przekazuje organowi stanowiącemu w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku 

budżetowym.  

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 
 

 

        Starosta 

 

………………….. 

  /Tomasz Kranc/ 

 

 


