
Projekt 
 
z  22 czerwca 2020 r. 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W HRUBIESZOWIE 

z dnia .................... 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem Burmistrza 
Miasta Hrubieszowa z wykonania budżetu za 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.), w związku z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. 
w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 
sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu 
sprawozdań lub informacji (Dz.U. z 2020 r. poz. 570) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu przedłożonego przez Burmistrza Miasta sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 r. zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok. 

§ 2. Uchwałę przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Lublinie. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Anna Naja 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r.
poz. 869 z późn. zm.), organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza
sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu,
w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Na podstawie § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia
innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia,
udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz.U.
z 2020 r. poz. 570) termin zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu został przedłużony o 60 dni.

Art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j Dz. U. z 2020 r. poz. 713)
stanowi, że do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu.
Organ stanowiący podejmując uchwałę w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu, zobowiązany jest wziąć pod uwagę stanowisko Komisji Rewizyjnej oraz
opinię składu orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu.

Zatwierdzenie sprawozdania finansowego jest elementem rachunkowości i stanowi niezbędny element do
ostatecznego zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2019 rok.

Zatwierdzenie sprawozdania z wykonania budżetu jest elementem akceptacji wykonania budżetu za
2019 rok.

Regionalna Izba Obrachunkowa pozytywnie zaopiniowała sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2019,
co wyraziła uchwałą Nr RIO-Z-I-0034/8/2020 z dnia 27 kwietnia 2020 r.

Na posiedzeniu w dniu 18 czerwca 2020 r. Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Hrubieszowie
jednogłośnie pozytywnie zaopiniowała przedłożone przez Burmistrza Miasta sprawozdanie finansowe oraz
sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2019 rok.

W związku z powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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Imię i nazwisko,
stanowisko

Data Podpis

Sporządził (a): JANUSZ POLICHA
inspektor ds. obsługi rady
miejskiej i jednostek
pomocniczych

Sprawdzono pod względem formalno -
prawnym:

MARIOLA SADOWSKA
radca prawny Urzędu

Uzgodniono pod względem
merytorycznym z naczelnikami
wydziałów lub kierownikami jednostek
organizacyjnych, których zadań dotyczy
lub może dotyczyć treść aktu:

MARTA WOŹNICA
Skarbnik Miasta

Sprawdzono pod względem redakcyjnym: MONIKA PODOLAK
Sekretarz Miasta

Uzgodniono ze Skarbnikiem (gdy projekt
aktu związany jest z koniecznością
wydatkowania środków z budżetu):

NIE DOTYCZY

Zatwierdzono: MARTA MAJEWSKA
Burmistrz Miasta
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