UCHWAŁA NR XXVI/175/2020
RADY MIEJSKIEJ W KŁODAWIE
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2019 rok wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Kłodawa za 2019 rok.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj.Dz.U.
z 2019 r.,poz.506 z późn.zm.) art.270 ust.4ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (
tj.Dz.U. z 2019, poz.869 ze zm.), po rozpatrzeniu sprawozdania Burmistrza Kłodawy z wykonania budżetu
Gminy Kłodawa za rok 2019 i sprawozdania finansowego Gminy Kłodawa za 2019 r. oraz po zapoznaniu się
z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu oraz opiniami komisji stałych, Rada Miejska
w Kłodawie uchwala,co następuje:
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Kłodawa za 2019 r. wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Kłodawa za 2019 r.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Krzysztof Krusiński
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Uzasadnienie do Uchwały Nr XXVI/175/2020
Rady Miejskiej w Kłodawie
z dnia 25 czerwca 2020 r.
Ustawa o finansach publicznych ustanawia obowiązek zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz
sprawozdania z wykonania budżetu gminy za rok budżetowy - przez radę gminy.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 kalendarzowym.Komisja Rewizyna organu stanowiącego jednostki samorządu
terytorialnego rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią
Regionalnej Izby Obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację, o ktorej mowa w art. 267 ust.1 pkt.3.
Opinia Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu wyrażona w uchwale SO-0954/12/8/Ko/2020 z dnia
8 kwietnia 2020 r.,została przekazana do biura rady.Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r. zostało
pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę Obrachunkową w Poznaniu.Sprawozdanie z wykonania budżetu
za 2019 r.oraz sprawozdanie finansowe obemujące bilans budżetu Gminy Kłodawa, bilans jednostek
budżetowych, rachunek zysków i strat jednostek budżetowych, zmian w funduszu jednostek budżetowych
zostały przedłożone Radzie Miejskiej w Kłodawie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu
w terminach wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych.W tym stanie rzeczy, po dokonaniu
analizy przedmiotowych dokumentów oraz rozpatrzeniu objętego nimi zakresu działania Gminy
Kłodawa,Rada Miejska w Kłodawie postanawia zatwierdzić przedmiotowe sprawozdania.
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