
UCHWAŁA NR XLIV/346/2018
RADY GMINY CZERNICA

z dnia 29 czerwca 2018 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Czernica za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018 r., 
poz. 994 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2017 
roku poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy Czernica uchwala co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Czernica za rok 2017 i sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Czernica za 2017 rok oraz po zapoznaniu się z uchwałą nr V/80/2018 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 10 kwietnia 2018 r. w sprawie opinii o przedłożonym przez 
Wójta Gminy Czernica sprawozdaniu z wykonania budżetu  Gminy Czernica za 2017 rok - zatwierdza się 
sprawozdanie finansowe Gminy Czernica za rok 2017 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Czernica za 2017 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy 
Czernica

Leszek Kusiak
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Uzasadnienie

Zgodnie za art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2017 r.
poz. 2077 ze zm.) organ wykonawczy gminy przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po
roku budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego:

1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków
wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości
nie mniejszej niż w uchwale budżetowej;

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2;

3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego, zawierające informacje i dane określone
w tym przepisie.

Sprawozdanie z wykonania budżetu za dany rok budżetowy, organ wykonawczy jednostki samorządu
terytorialnego w tym samym terminie przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej.

Kolejny dokument przedkładany organowi stanowiącemu, to sprawozdanie finansowe gminy za dany rok
budżetowy. W oparciu o art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki
samorządu terytorialnego, organ wykonawczy gminy przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu
terytorialnego, w terminie do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym.

Na mocy art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący 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.

Wójt Gminy Czernica przedłożył Radzie Gminy Czernica oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej
we Wrocławiu wszystkie opisane wyżej dokumenty w ustawowo określonych terminach.

Zgodnie z przepisami prawa, wiodącą rolę w opiniowaniu realizacji budżetu za rok ubiegły posiada Komisja
Rewizyjna, która przedkłada wniosek – uchwałę Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy na sesji
absolutoryjnej.

W związku z powyższym przedstawiam projekt uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego
Gminy Czernica za 2017 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Czernica za 2017 rok.
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