
                                                                                                                                        DRUK NR  406  
         

Uchwała Nr           /2019 
Rady Powiatu Drawskiego 

z dnia 19 czerwca  2019 roku 
 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2018 r. 

 

 Na podstawie art. 12  pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie 
powiatowym ( t.j. Dz.U. z 2019 roku, poz. 511) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 
sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( t.j. Dz.U z 2019 roku, poz.869 ), Rada 
Powiatu uchwala co następuje: 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Zarząd Powiatu Drawskiego sprawozdania 
finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2018 roku i sprawozdania z 
wykonania budżetu za 2018 rok, zatwierdza się: 

1) Sprawozdanie finansowe Powiatu Drawskiego, sporządzone na dzień         
31 grudnia 2018 roku  składające się z: 

a) Bilansu z wykonania budżetu, 
b) Łącznego bilansu, obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych 

jednostek budżetowych, 
c) Łącznego rachunku zysków i strat jednostki (wariant porównawczy) 

obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych 
jednostek budżetowych, 

d) Łącznego zestawienia zmian w funduszu, obejmującego dane wynikające z 
zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych. 

2) Sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Drawskiego za 2018 rok 
sporządzone na podstawie danych z ewidencji księgowej budżetu w formie  
wymaganej art.269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych wraz z informacją  o stanie mienia Powiatu. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

          Przewodniczący Rady 

         Urszula  Ptak 

 



 

 

Uzasadnienie do uchwały Rady Powiatu nr              z dnia 19 czerwca 2019 r.  

 

Zarząd Powiatu Drawskiego w ustawowych terminach , w zakresie i formie przewidzianych 
przepisami prawa, przedłożył wymagane sprawozdania finansowe wraz z wykonaniem budżetu za 
2018 rok Radzie Powiatu Drawskiego. 

 

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych , Rada Powiatu rozpatruje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2018 rok w terminie  do 30 
czerwca roku następującego po roku budżetowym . 

 

Sporządziła: Joanna Andrykowska  


