
- Projekt - 
Uchwała Nr XXXIII/ … /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2012 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
za 2012 rok. 

 
 
Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 595) w związku z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 
 
 

Rada Powiatu Wodzisławskiego 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Po rozpatrzeniu zatwierdza się przekazane przez Zarząd Powiatu Wodzisławskiego: 

1) sprawozdanie finansowe Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok,  
2) sprawozdanie z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego za 2012 rok. 

 
§ 2 

 
Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Powiatu Wodzisławskiego. 
 

§ 3 
 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Uzasadnienie 
do projektu uchwały Nr XXXIII/ … /2013 

Rady Powiatu Wodzisławskiego 
z dnia 27 czerwca 2013 roku 

 
 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Wodzisławskiego za 2012 

rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Wodzisławskiego 
za 2012 rok. 

 

 
Zgodnie z treścią art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych na organ stanowiący 

jednostki samorządu terytorialnego nałożono obowiązek rozpatrzenia i zatwierdzenia 

następujących sprawozdań: 

1) finansowego jednostki samorządu terytorialnego, 

2) z wykonania budżetu. 

Łączne rozpatrywanie tych dokumentów wynika z ich wzajemnego powiązania z uwagi 

na fakt, iż sprawozdanie finansowe potwierdza dane o wykonaniu budżetu wynikające z ksiąg 

rachunkowych. Podstawę merytoryczną zatwierdzenia sprawozdania finansowego stanowi 

opinia biegłego rewidenta, który stwierdził iż sprawozdanie to we wszystkich istotnych 

aspektach: 

1) przedstawia rzetelnie i jasno informacje istotne dla oceny majątkowej i finansowej 

Powiatu Wodzisławskiego na dzień 31.12.2012 roku, jak też jej wyniku finansowego 

za rok obrotowy od 01.01.2012 r. do 31.12.2012 r., 

2) zostało sporządzone zgodnie z wymagającymi zastosowania zasadami (polityką) 

rachunkowości oraz na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych, 

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

i postanowieniami Statutu Powiatu Wodzisławskiego. 

Biorąc pod uwagę powyższe, podjęcie uchwały w zaproponowanym brzmieniu jest 

zasadne. 

 
 
 

Przewodniczący Rady  
 

       /-/ mgr inż. Eugeniusz Wala 
        

 


