
Projekt

z dnia  17 czerwca 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY MOKRSKO

z dnia .................... 2015 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Mokrsko za 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 
594 z późn. zm.1)) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 
885 z późn. zm.2)) uchwala się, co następuje:

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Mokrsko wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy Mokrsko za 2014 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy

Tomasz Stefaniak

1) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 645 i 1318, z 2014 r. poz 379 i 1072.
2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 

1626 i 1877, z 2015 r. poz. 532.
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UZASADNIENIE

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z
wykonania budżetu Gminy Mokrsko za 2014 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostki samorządu

terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu, informacji o stanie mienia oraz

sprawozdań finansowych w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.

Z ustawy o samorządzie gminnym wynika, że do właściwości Rady należy m. in. rozpatrywanie

sprawozdania z wykonania budżetu Gminy.

Zgodnie z przepisami prawa, wiodącą rolę w opiniowaniu realizacji budżetu za rok ubiegły posiada

Komisja Rewizyjna, która przedkłada wniosek Regionalnej Izbie Obrachunkowej oraz Radzie Gminy na

sesji absolutoryjnej.

W celu prawidłowej realizacji zadania podjęcie powyższej uchwały jest zasadne.
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