
UCHWAŁA Nr 179 / 3634 / 16 
ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 

w RZESZOWIE 
z dnia 23 maja 2016 r. 

 
w sprawie przedstawienia korekt sprawozdań rocznych z wykonania planów 

finansowych instytucji kultury podległych Samorządowi Województwa 
za rok 2015. 

 
Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 
 

Zarząd Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie 
uchwala, co następuje: 

 
§ 1 

 
Przedstawia się Sejmikowi Województwa Podkarpackiego w Rzeszowie korekty 
sprawozdań rocznych z wykonania planów finansowych instytucji kultury podległych 
Samorządowi Województwa za 2015 rok, w tym: 

1) Arboretum i Zakładu Fizjografii w Bolestraszycach, 
2) Filharmonii Podkarpackiej im. Artura Malawskiego w Rzeszowie, 

stanowiące odpowiednio załączniki od Nr 1 – 2 do uchwały. 
 

§ 2 
 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 
 
 
 
 
 

UZASADNIENIE 
 
Projekt uchwały został przygotowany w związku z art. 267 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) 

nakładającym na Zarząd Województwa obowiązek przedstawienia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego sprawozdań rocznych 

z wykonania planu finansowego instytucji kultury podległych Samorządowi 

Województwa. 

Według wyjaśnień przedłożonych przez Dyrektorów instytucji kultury sprawozdania 

z wykonania planów finansowych sporządzone były w lutym br., natomiast w 

miesiącu marcu br. przeprowadzono dalsze księgowania przed przygotowaniem 

rocznego sprawozdania finansowego jednostki za 2015 rok, którego termin 

sporządzenia upływa z dniem 31 marca 2015 r. (zgodnie z art. 52 ust. 1 ustawy o 

rachunkowości). Wpływ ww. księgowań na sprawozdania z wykonania planów 

finansowych instytucji przedstawia się następująco: 

1) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. Arboretum i Zakładu 

Fizjografii w Bolestraszycach – zwiększeniu uległy pozostałe koszty o kwotę 

392 zł i o tę samą kwotę wzrosła strata, 

2) sprawozdanie z wykonania planu finansowego za 2015 r. – Filharmonii 

Podkarpackiej im. A. Malawskiego w Rzeszowie: 

a) zwiększeniu uległy 

 pozostałe przychody o kwotę 451,65 zł, 

 koszty ubezpieczenia społecznego i innych świadczeń o kwotę 402,78 zł, 

 koszty remontów o kwotę 959,95 zł, 

 pozostałe koszty o kwotę 1.616,60 zł, 

 zobowiązania z tytułu wynagrodzeń o kwotę o 402,78 zł, 

 zobowiązania inne o kwotę 20.818,00 zł, 

 strata brutto i netto o kwotę 1.051,13 zł, 

b) zmniejszeniu uległy koszty pozostałych usług obcych o kwotę 1.476,55 zł. 
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