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/Projekt/

Uchwała Nr ...../..../.....
Rady Powiatu w Oświęcimiu
z dnia .................... 2016 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Powiatu Oświęcimskiego za 2015 rok
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2015 r.
poz. 1445 z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U.
z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.), Rada Powiatu uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu
Oświęcimskiego za 2015 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) Rada Powiatu
w Oświęcimiu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym rozpatruje i zatwierdza:
- sprawozdanie finansowe Powiatu Oświęcimskiego za 2015 r. – przedkładane przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu
w terminie do 31 maja roku następującego po roku budżetowym (zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy o finansach
publicznych).
Sprawozdanie – stosownie do zapisów

§ 20 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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 2013 r., poz. 289
z późn. zm.) składa się z:
1) bilansu z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego,
2) łącznego – po dokonaniu odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między własnymi jednostkami:
a) bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
b) rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek budżetowych,
c) zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu jednostek
budżetowych.
Ponadto w informacji uzupełniającej do sprawozdania finansowego przedstawiono dane o wysokości środków
na świadczenia pracownicze zabezpieczone w Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Oświęcimskiego.
Sprawozdanie finansowe podlegało obowiązkowemu badaniu przez biegłego rewidenta.
- sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Oświęcimskiego za 2015 r., uwzględniające zapisy art. 267 ust. 2 i art. 269
ustawy o finansach publicznych – przedstawiane przez Zarząd Powiatu w Oświęcimiu w terminie do 31 marca roku
następującego po roku budżetowym (zgodnie z art. 267 ust. 1 pkt 1 ww. ustawy).
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