
Uchwała Nr 789/153/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 24 maja 2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 

zakończenia likwidacji Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – w likwidacji 

 

Na podstawie art. 41 ust. 1 i ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r.  

o samorządzie województwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 486) oraz art. 52 ust. 3 i art. 53 ust. 1,  

w związku z art. 12 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.1)) – uchwala się, co następuje:   

 

§ 1. 

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień zakończenia likwidacji,  

tj. na dzień 31 marca 2016 r., Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – w likwidacji, na które 

składają się:  

1) bilans, który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 3.030.176,91 zł; 

2) rachunek zysków i strat za okres od 20 lutego 2016 r. do 31 marca 2016 r. wykazujący 

zysk netto w wysokości 190.327,35 zł;  

3) informacja dodatkowa, obejmująca wprowadzenie do sprawozdania finansowego  

oraz dodatkowe informacje i objaśnienia.   

 

§ 2.   

 

1. Zobowiązania Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – w likwidacji na dzień  

31 marca 2016 r. w kwocie 48.362 zł, stają się zobowiązaniami Województwa 

Mazowieckiego.   

2. Należności Muzeum Kolejnictwa w Warszawie – w likwidacji na dzień 31 marca 2016 r. 

w kwocie 19.760,85 zł, stają się należnościami Województwa Mazowieckiego.    

3. Zobowiązania zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Muzeum Kolejnictwa  

w Warszawie – w likwidacji na dzień 31 marca 2016 r. w kwocie 24.225 zł, zgodnie  

z zapisami § 6 ust. 1 Porozumienia w sprawie przejęcia pracowników Muzeum 

Kolejnictwa w Warszawie przez Stację Muzeum zawartego w dniu 29.01.2016 r. pomiędzy 

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie a Stacją Muzeum, stają się zobowiązaniami Stacji 

Muzeum.   

4. Należności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Muzeum Kolejnictwa  

w Warszawie – w likwidacji na dzień 31 marca 2016 r. w kwocie 24.225 zł, zgodnie  

z zapisami § 6 ust. 1 Porozumienia w sprawie przejęcia pracowników Muzeum 

Kolejnictwa w Warszawie przez Stację Muzeum zawartego w dniu 29.01.2016 r. pomiędzy 

Muzeum Kolejnictwa w Warszawie a Stacją Muzeum, stają się należnościami Stacji 

Muzeum.   

 

§ 3. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Marszałkowi Województwa Mazowieckiego. 

 

§ 4. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Wiesław Raboszuk  

Wicemarszałek 
 

1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1613, z 2014 r. poz. 768  

i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893. 


