
Uchwała Nr 952/160/16 

Zarządu Województwa Mazowieckiego 

z dnia 20 czerwca 2016 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2015 rok Państwowego Muzeum 

Archeologicznego w Warszawie 

 

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), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.1)) oraz art. 29 ust. 5 ustawy z dnia  

25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej  

(Dz. U. z 2012 r. poz. 406, z 2014 r. poz. 423 oraz z 2015 r. poz. 337 i 1505) – uchwala się,  

co następuje: 

 

§ 1. 

 

 

Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe za 2015 rok Państwowego Muzeum 

Archeologicznego w Warszawie, na które składa się:  

1) wprowadzenie do sprawozdania finansowego; 

2) bilans sporządzony na dzień 31 grudnia 2015 r., który po stronie aktywów i pasywów 

zamyka się sumą 21.901.900,83 zł;  

3) rachunek zysków i strat za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. 

wykazujący zysk netto w wysokości 72.682,25 zł;  

4) zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r.  

do 31 grudnia 2015 r. wykazujące zmniejszenie funduszu własnego o kwotę  

7.281.407,66 zł; 

5) rachunek przepływów pieniężnych za rok obrotowy od 1 stycznia 2015 r. do 31 grudnia 

2015 r. wykazujący zmniejszenie stanu środków pieniężnych o kwotę 113.097,62 zł; 

6) dodatkowe informacje i objaśnienia. 

 

§ 2. 

 

Wykonanie uchwały powierza się Dyrektorowi Departamentu Nadzoru Właścicielskiego  

i Inwestycji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie. 

 

§ 3. 

 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

 

z up. Marszałka Województwa 

 

 

Janina Orzełowska  

Wicemarszałek 

 

 

 

 

 

 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100  

oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893 oraz z 2016 r. poz. 615. 
 


