Uchwała nr VIII/ 49 /2015
Rady Powiatu Sztumskiego
z dnia 26 maja 2015 roku

w sprawie zatwierdzenia sprawozdań finansowych powiatu sztumskiego za 2014 r. wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budŜetu powiatu sztumskiego za 2014r.

Na podstawie art. 12 pkt 6 i pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 roku poz. 595 ), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o
rachunkowości ( tekst jednolity Dz.U. z 2013 roku poz. 330 ) oraz art. 270 ust. 4 w związku z art. 270
ust 1 i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 roku poz. 885 ) Rada Powiatu, po rozpatrzeniu, uchwala co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdania finansowe powiatu sztumskiego za 2014 r. na które składa się:
1. Bilans z wykonania budŜetu powiatu, sporządzony na dzień 31 grudnia 2014r. zgodnie
z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały,
2. Bilans jednostek budŜetowych powiatu sztumskiego i samorządowego zakładu budŜetowego
sporządzony na dzień 31 grudnia 2014 r. zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.
3. Rachunek

zysków

i

strat

jednostek

budŜetowych

powiatu

sztumskiego

i samorządowego zakładu budŜetowego za okres od 1 stycznia 2014r. do 31 grudnia 2014 r,
zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.
4. Zestawienie

zmian

w

funduszu

jednostek

budŜetowych

powiatu

sztumskiego

i samorządowego zakładu budŜetowego, sporządzone na dzień 31 grudnia 2014r, zgodnie
z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.
§ 2.
Zatwierdza się złoŜone przez Zarząd Powiatu Sztumskiego sprawozdanie z wykonania budŜetu
powiatu sztumskiego za 2014r. wraz z załącznikami w brzmieniu określonym załącznikiem nr 5 do
uchwały.
§ 3.
Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu Sztumskiemu.
§ 4.
1. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
2. Sprawozdanie o którym mowa w § 2 podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym
Województwa Pomorskiego.

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych z 2009r. daje delegację organowi stanowiący jednostki
samorządu terytorialnego poprzez art. 270 ust 4, do rozpatrzenia i zatwierdzenia

sprawozdania

finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu. Pojęcie sprawozdania z wykonania
budŜetu zdefiniowane jest w § 267 ustawy o finansach publicznych, natomiast pojęcie sprawozdania
finansowego, zdefiniowane jest w § 20 rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie planu kont dla
jednostek budŜetowych, zakładów budŜetowych i gospodarstw pomocniczych ( Dz.U. z 2010 roku nr
128 poz. 861). W związku z tym, iŜ powiat posiada dwie formy organizacyjne jednostek tj. jednostki
budŜetowe i samorządowy zakład budŜetowy

do zatwierdzenia Radzie Powiatu przedkłada się

zsumowane dane wynikające z jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek budŜetowych
i samorządowego zakładu budŜetowego.
Sprawozdania zostały przekazane Radzie Powiatu Sztumskiego w terminach, wynikających
z art. 270 ust 1 i art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

