
UCHWAŁA NR XLIX/348/2022 
RADY POWIATU W OSTROŁĘCE 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Powiatu Ostrołęckiego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok 

Na podstawie art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym  
(Dz. U. z 2022 r. poz. 528, z późn. zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, z późn. zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Rada Powiatu w Ostrołęce po rozpatrzeniu, zatwierdza sprawozdanie finansowe Powiatu Ostrołęckiego 
wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady 
 
 

Piotr Liżewski 
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     Uzasadnienie 

do uchwały Nr XLIX/348/2022 

Rady Powiatu  w Ostrołęce 

z dnia 22 czerwca 2022 r. 

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305, z późn. zm.) organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza 
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, 
w terminie do dnia 30 czerwca następującego po roku budżetowym. 

Według § 28 ust. 1 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 
z 2020 r. poz. 342) - sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: 

1)bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2)łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych 
i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku 
Nr 5 do rozporządzenia; 

3)łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat 
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego 
informacje w zakresie ustalonym w załączniku Nr 10 do rozporządzenia; 

4)łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian 
w funduszu samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierające 
informacje w zakresie ustalonym w załączniku Nr 11 do rozporządzenia, 

5)informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych 
jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, zawierającego informacje 
w zakresie ustalonym w załączniku nr 12 do rozporządzenia. 

Zarząd Powiatu w Ostrołęce, przedstawił sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Powiatu Ostrołęckiego za 2021 rok - Radzie Powiatu w ustawowym terminie. 

Komisja Rewizyjna Rady Powiatu w Ostrołęce na swoim posiedzeniu w dniu 6 czerwca br. rozpatrzyła 
sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej w Warszawie o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia powiatowego. Po 
dokonanej analizie przedłożonych dokumentów, Komisja Rewizyjna wydała pozytywną opinię o wykonaniu 
budżetu za 2021 rok i przedstawiła Radzie Powiatu w Ostrołęce wniosek o udzielenie absolutorium dla 
Zarządu Powiatu w Ostrołęce za 2021 rok. 
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