
UcHWAŁA NR

RADY POWIATU NOWODWORSKIEGO

zdnia

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok

Na podstawie ań. 12 pkt 6 ustawy z dnia ustawy z dnia 5 czenruca 1998r o samoządzie
powiatowym (Dz.U. 2020r. poz. 920) orazart.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. 2019 poz.869 z pozn.zm) oraz art..15zzh ust,1 i 2 ustawy o szczegolnych
rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, pzeciwdziałaniem i zwalczaniem CoVlD-19, innych chorob
zakaŻnych orazwywołanych nimisytuacji kryzysowych zdnia 2marca2020r, (Dz.U. z2020r'poz.374
zpóŻn.zm.) i $ 4 pkt 2rozpoządzenia Ministra Finansow z dnia 31 marca 2020 r' w sprawie okreŚlenia
innych terminow wypełniania obowiązkow w zakresie ewidencji oraz w zakresie spoządzenia,
zatwierdzenia, udostępnienia i pzekazaniado właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub
informacji (Dz. U. 22020 r. poz.570),

Rada Powiatu Nowodworskiego uchwała, co następuje:

$. 1 Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budzetu

Powiatu Nowodworskiego za rok 20'19.

$. 2 Uchwała wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art' 12 pkt. 6 ustawy z dnia 5 czenruca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz.U. z2020 poz. 920) do wyłącznej właściwoŚci rady powiatu naleŻy rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budzetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub
nieudzielenia absolutorium dla zaządu z tego tytułu.
Zarząd Powiatu Nowodworskiego przedłoŻył Radzie Powiatu Nowodworskiego Uchwałę nr
19812020 Zarządu Powiatu Nowodworskiego z dnia 25 czerwca 2020r' w sprawie pzekazania
Radzie Powiatu Nowodworskiego sprawozdania finansowego powiatu nowodworskiego za 2019
rok.
Art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. 2019 poz. 869 z
pÓżn.zm), wskazuje, iz organ stanowiący jednostki samoządu terytorialnego rozpatruje i

zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samoządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budzetu, w terminie do dnia 30 czenłca roku następującego po roku budzetowym.
Zgodnie z $ 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansow z dnia 31 marca 2020 r' w sprawie okreŚlenia
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie spoządzenia,
zatwierdzenia, udostępnienia i pzekazania do właściwego Ęestru, jednostki lub organu
sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) termin przypadający w 2020 roku przedłuża
się o 60 dni'

Przygotowała
Mariola Tomaszewska


