
UCHWAŁA NR … 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ….. 

 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za rok 2017 

 

Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995 ) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz.2077, z późn. zm.) Rada Powiatu 

Wołomińskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Po rozpatrzeniu sprawozdania z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres  

od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. oraz sprawozdania finansowego Powiatu 

Wołomińskiego, na które składa się: 

1) bilans z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego sporządzony  

na dzień 31.12.2017 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów  

w kwocie 25 552 604,33 zł (słownie:  dwadzieścia pięć milionów pięćset pięćdziesiąt 

dwa tysiące sześćset cztery złote trzydzieści trzy grosze); 

2) łączny bilans jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzony  

na dzień 31.12.2017 r. i wykazujący sumę bilansową po stronie aktywów i pasywów  

w kwocie  265 404 790,87 zł (słownie: dwieście sześćdziesiąt pięć milionów czterysta 

cztery tysiące siedemset dziewięćdziesiąt złotych osiemdziesiąt siedem groszy); 

3) łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego 

sporządzony na dzień 31.12.2017 r. i wykazujący zysk w kwocie 67 542 334,02 zł 

(słownie: sześćdziesiąt siedem milionów pięćset czterdzieści dwa tysiące trzysta 

trzydzieści cztery złote dwa grosze ); 

4) łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu 

Wołomińskiego sporządzone na dzień 31.12.2017 r. i wykazujące fundusz w kwocie 

242 487 292,56  zł (słownie: dwieście czterdzieści dwa miliony czterysta 

osiemdziesiąt siedem tysięcy dwieście dziewięćdziesiąt dwa złote pięćdziesiąt sześć  

groszy); 

 

Rada Powiatu Wołomińskiego zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem  

z wykonania budżetu Powiatu Wołomińskiego za okres od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 

2017 roku. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Uzasadnienie: 

Przepisy art. 270 ust 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  

(t. .j Dz. U. z 2017 poz.2077 z późn. zm.) oraz art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 o 

samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2018  poz. 995 z późn. zm..) stanowią, że do 

kompetencji Rady należy: 

1) rozpatrywanie sprawozdań z działalności Zarządu,  w tym z działalności finansowej, 

2) zatwierdzenie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

sprawozdaniem rocznym z wykonania budżetu. 

Powyższe sprawozdania zostały przekazane do Regionalnej Izby Obrachunkowej w 

ustawowym terminie. 

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr Wa.149.2018 z dnia 12 kwietnia 2018 r. wydała 

pozytywną opinię o przedłożonym sprawozdaniu. Sprawozdanie finansowe Powiatu zostało 

zbadane przez firmę POL-TAX2 z siedzibą w Warszawie, uprawnioną do badania 

sprawozdań finansowych.  

Zdaniem biegłego zbadane sprawozdanie finansowe obejmujące dane liczbowe i objaśnienia 

słowne: 

„a) przedstawia rzetelnie i jasno wszystkie informacje istotne dla oceny sytuacji 

majątkowej i finansowej badanej jednostki na dzień 31.12.2017 r., jak też jej wyniku 

finansowego za rok obrotowy od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r.  

  b) sporządzone zostało, we wszystkich istotnych aspektach, zgodnie z określonymi w 

ustawie zasadami rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, 

  c) jest zgodne z wpływającymi na treść sprawozdania finansowego przepisami prawa  

i postanowieniami statutu jednostki.”  

 


