Projekt
z dnia 23 maja 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR XLVII/.../2018
RADY MIEJSKIEJ W GŁOGÓWKU
z dnia 30 maja 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r.
poz. 1875, 2232, z 2018 r. poz. 130) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62), Rada Miejska w Głogówku uchwala, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Głogówek za 2017 r. wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Gminy Głogówek za 2017 r.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Głogówku
Mieczysław Hołówko
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Uzasadnienie
Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym:
„Do wyłącznej właściwości rady gminy należy: uchwalanie budżetu gminy, rozpatrywanie
sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia
absolutorium z tego tytułu”.
Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych:
„1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd przekazuje organowi
stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku
budżetowym”. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
poprzedzone jest pracą Komisji Rewizyjnej, która zgodnie z art. 270 ust. 2 rozpatruje następujące
dokumenty:
- sprawozdanie finansowe,
- sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią RIO o tym sprawozdaniu,
- informację o stanie mienia Gminy.
„2. Komisja rewizyjna organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje sprawozdanie
finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby obrachunkowej o tym
sprawozdaniu oraz informację, o której mowa w art. 267 ust. 1 pkt 3. W przypadku gdy jednostka
samorządu terytorialnego jest obowiązana do badania sprawozdania finansowego, o którym mowa
w art. 268, przedmiotem rozpatrzenia przez komisję rewizyjną jest również opinia z tego badania”.
Kompetencją Rady Gminy jest rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego w terminie do
dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
„4. Organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie
finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do
dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym”.
W zawiązku z powyższym konieczne jest podjęcie niniejszej uchwały.

Id: 736AA0FC-2066-4887-BB4D-8E518F82F09D. Projekt

Strona 1

