
 1

 
 
 

Uchwała Nr  XIX  / 499 /16 
Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 

z dnia  30  maja 2016 r. 
 

 
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok 

 

 Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych  

(Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) Sejmik Województwa Wielkopolskiego uchwala, co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Województwa Wielkopolskiego za okres 

od 01 stycznia do 31 grudnia 2015r. obejmujące: 

− bilans z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego sporządzony 

na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 

w kwocie 103 573 399,45 zł i wykazuje nadwyżkę budżetu za rok 2015 w kwocie 

75 274 743,24 zł, 

− łączny bilans Województwa Wielkopolskiego, sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., 

który po stronie aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 4 799 371 396,28 zł, 

− łączny rachunek zysków i strat Województwa Wielkopolskiego sporządzony 

na dzień 31 grudnia 2015 r. wykazujący zysk netto 600 427 156,17 zł, 

− łączne zestawienie zmian w funduszu Województwa Wielkopolskiego sporządzone na dzień 

31 grudnia 2015 r. wykazujące wzrost funduszu własnego o kwotę 521 588 916,09 zł 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego 

za 2015 rok. 

 

§ 2 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 
do Uchwały Nr XIX / 499 /16  

Sejmiku Województwa Wielkopolskiego 
z dnia  30  maja 2016r. 

 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Województwa Wielkopolskiego za 2015 rok 

 

Zarząd Województwa Wielkopolskiego przedstawił Sejmikowi Województwa Wielkopolskiego 

sprawozdanie finansowe i sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r. Zgodnie z art. 270 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 roku, poz. 885 ze zm.) 

Sejmik Województwa Wielkopolskiego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2015r. 

Wobec powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest uzasadnione. 

 

 

 

 


