
UCHWAŁA NR ……………/2019 

RADY POWIATU WOŁOMIŃSKIEGO 

z dnia ….. czerwca 2019 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z działalności 

Powiatu Wołomińskiego za rok 2018 

 

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

(t. j. Dz. U. z 2019 poz. 869) w związku z art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 511), po rozpatrzeniu sprawozdania 

finansowego za rok 2018 a także sprawozdania z działalności Zarządu Powiatu 

Wołomińskiego za 2018 r., Rada Powiatu Wołomińskiego uchwala, co następuje:  

 

§ 1 

Zatwierdza się: 

1. Sprawozdanie finansowe Powiatu Wołomińskiego za 2018 r. – przedłożone w formie: 

a) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego - Powiat 

Wołomiński sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. stanowiącego załącznik Nr 1 

do niniejszej uchwały; 

b) łącznego bilansu jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego sporządzonego 

na dzień 31.12.2018 r. stanowiącego załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały; 

c) łącznej informacji dodatkowej sporządzonej na dzień 31.12.2018 r. stanowiącej 

załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały; 

d) łącznego zestawienia zmian w funduszu jednostek budżetowych Powiatu 

Wołomińskiego sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. stanowiącego załącznik Nr 

4 do niniejszej uchwały; 

e) łącznego rachunku zysków i strat jednostek budżetowych Powiatu Wołomińskiego 

sporządzonego na dzień 31.12.2018 r. stanowiącego załącznik Nr 5 do niniejszej 

uchwały. 

2. Sprawozdanie z działalności Powiatu Wołomińskiego za 2018 rok. 

 

  § 2 

Uchwała wchodzi  w życie z dniem podjęcia.  

 

                                                            

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

 

 

Sprawozdania finansowe Powiatu Wołomińskiego i sprawozdanie z działalności Powiatu 

Wołomińskiego za rok 2018 zostały przedstawione Regionalnej Izbie Obrachunkowej w 

Warszawie (celem wydania opinii) i Radzie Powiatu Wołomińskiego (celem zatwierdzenia) w 

określonych ustawowo terminach. 

Regionalna Izba Obrachunkowa Uchwałą Nr Wa.161.2019 Składu Orzekającego RIO z dnia  

25 kwietnia 2019 r. wydała opinię pozytywną bez uwag. 

Sprawozdanie finansowe zostało zbadane przez firmę POL-TAX z siedzibą w Warszawie.  

Zdaniem biegłego sprawozdanie zostało sporządzone rzetelnie i przedstawia w jasny sposób 

obraz sytuacji majątkowej i finansowej Powiatu. 

 

 

 

 

 


