
 
UCHWAŁA XXVI/17/11 

 
ZARZĄDU POWIATU W OTWOCKU 

z dnia 29.03.2011 r. 
 

w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania  
budŜetu Powiatu Otwockiego za 2010 rok 

 
 
Na podstawie art. 32 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (Dz. U. z 2001 Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) i art. 267 ustawy z dnia                  
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) uchwala 
się, co następuje: 
 

§ 1. Przedstawia się Radzie Powiatu w Otwocku i Regionalnej Izbie Obrachunkowej 
w Warszawie sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu Powiatu Otwockiego za 2010 rok 
wraz z informacją o stanie mienia Powiatu Otwockiego oraz sprawozdanie roczne Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku z wykonania planu finansowego za 
2010 rok, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały. 
 

§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 
Podpisy Członków Zarządu 
 

  Przewodnicząca Zarządu             Członek Zarządu 
    Bogumiła Więckowska                                                 Grzegorz Michalczyk  

1. ................................................                                              4. ........................................ 
                Wicestarosta              Członek Zarządu 

      Mirosław Pszonka         Krzysztof Szczegielniak 
2. ...............................................                                               5. ............................................. 

      Członek Zarządu 
        Janusz Budny  

3. ............................................... 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 



Uzasadnienie 
 

 Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia,           
w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budŜetowym, organowi 
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego oraz regionalnej izbie obrachunkowej: 

1) sprawozdanie roczne z wykonania budŜetu tej jednostki, zawierające zestawienie 
dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budŜetu jednostki 
samorządu terytorialnego, w szczegółowości nie mniejszej niŜ w uchwale 
budŜetowej; 

2) sprawozdanie roczne z wykonania planu finansowego za 2010 rok Zespołu 
Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej w Otwocku; 

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierającą: 
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw 

własności, 
b) dane dotyczące: 

- innych niŜ własność praw majątkowych, w tym w szczególności o 
ograniczonych prawach rzeczowych, uŜytkowaniu wieczystym, 
wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, 
- posiadania, 

c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a            
i b, od dnia złoŜenia poprzedniej informacji, 

d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych 
praw majątkowych oraz z wykonywania posiadania, 

e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki 
samorządu terytorialnego. 

Do sprawozdania załącza się wykaz jednostek budŜetowych posiadających wydzielone 
rachunki dochodów. 
 
 

Przewodnicząca Zarządu 
 
  Bogumiła Więckowska  


