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z dnia 8 lipca 2020r.                                            
Zatwierdzony przez ............... 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W GOGOLINIE 

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

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 
i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) 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) po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego wraz 
ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin za 2019 rok, Rada Miejska w Gogolinie uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gogolin 
za 2019 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej w Gogolinie 

 
 

Piotr Czok 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869
i 1649, z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Rada Miejska w Gogolinie 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. Zgodnie 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)
terminy określone w ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych przypadające w 2020 r.
przedłużono o 60 dni - w odniesieniu do sprawozdań, o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 tej ustawy.

W związku z powyższym przedstawia się projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy Gogolin za 2019 rok.
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