
Uchwała Nr 114/2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 27 czerwca 2019 roku 
 

w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu bilansu 

skonsolidowanego powiatu wągrowieckiego za 2018 rok 
  
Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 

511) w związku z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) 

oraz § 29, § 34 ust. 4 pkt 2 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 2017r.  poz.1911 

ze zm.), Zarząd Powiatu Wągrowieckiego uchwala co następuje: 

 

 

§ 1. 1.  Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przekazuje Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu bilans 

skonsolidowany powiatu wągrowieckiego za 2018 rok, sporządzony w oparciu o: 

1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Wągrowieckiego,   
2) bilanse jednostek budżetowych 

3) bilans Zespołu Opieki Zdrowotnej w Wągrowcu, 

4) bilans Powiatowej Biblioteki Publicznej w Wągrowcu. 

 

2. Przekazanie bilansu skonsolidowanego, o którym mowa w ust. 1 następuje do dnia 30 czerwca 2019r. 

      

§ 2.  Wykonanie uchwały powierza się Staroście. 

 

§ 3.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

       Starosta 

 

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

                                                                                 / Tomasz Kranc / 

  

 

      Wicestarosta 

 

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

                                                                                 / Michał  Piechocki / 

 

  

  Jerzy Springer ……………………… 

 

  Andrzej Wieczorek ………………… 

 

                                                                                     Robert Woźniak       ……………….. 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

do Uchwały Nr 114/2019 

Zarządu Powiatu Wągrowieckiego 

z dnia 27 czerwca 2019r. 
 

  

 w sprawie przekazania Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu bilansu 

skonsolidowanego powiatu wągrowieckiego za 2018 rok 

 
 

 Zgodnie z dyspozycją zawartą w § 29 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 2017r., poz. 1911 ze zm.), Zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza 

skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego stosując odpowiednio przepisy rozdziału 6 ustawy o 

rachunkowości. 

 Natomiast na podstawie § 34 ust. 4, pkt 2 w/w rozporządzenia zarząd przekazuje bilans skonsolidowany 

w postaci dokumentu elektronicznego, Regionalnej Izbie Obrachunkowej do dnia 30 czerwca roku następnego.   

 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 
  
           Starosta 

 

 ………………….. 

     /Tomasz Kranc / 

 

 
  
 

 


