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Rady Gminy Stoszowice  
z dnia 11 czerwca 2021 r. 

  

 

UCHWAŁA NR …./2021 

Rady Gminy Stoszowice 

z dnia …… czerwca 2021 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania  

z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 r. 

 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 2021 r., poz. 305), Rada 

Gminy Stoszowice uchwala, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie z wykonania 

budżetu Gminy Stoszowice za 2020 r. 

 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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Uzasadnienie 

 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4  ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie 

gminnym (tekst jedn. Dz.U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) do wyłącznej właściwości rady 

gminy należy m.in. rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu. W myśl art. 

270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U.  

z 2021 r., poz. 305), 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 budżetowym. 

Wójt Gminy Stoszowice w terminie ustawowym przekazał sprawozdanie 

finansowe oraz sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Stoszowice za 2020 r. 

wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, które to stanowiło przedmiot analizy 

Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice.  

Komisja Rewizyjna na mocy uchwały Nr 1/2021 z dnia 12 maja 2021 r. zaopiniowała 

pozytywnie wykonanie budżetu Gminy Stoszowice za 2020 r. oraz zawnioskowała   

o udzielenie Wójtowi Gminy Stoszowice absolutorium za 2020 r. Nadto Skład 

Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu na mocy uchwały  

Nr XV/51/2021 z dnia 28 kwietnia 2021 r.  wydał opinię pozytywną o przedłożonym 

przez Wójta Gminy Stoszowice sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy 

Stoszowice za 2020 rok, a w uchwale nr XV/78/2021 wydała opinię pozytywną  

o wniosku Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Stoszowice w sprawie udzielenia 

absolutorium Wójtowi Gminy Stoszowice za 2020 rok. 

Mając na względzie powyższe podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za celowe 

i uzasadnione. 

 

 


