UCHWAŁA NR 80 /2019
RADY MIEJSKIEJ W JASTROWIU
z dnia 18 czerwca 2019r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2019r. poz.506) oraz art.270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2019r. poz.869) Rada Miejska w Jastrowiu uchwala, co następuje:

§1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy i Miasta Jastrowie za 2018 rok.
§2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

UZASADNIENIE
do uchwały Nr 80 / 2019 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 18 czerwca 2019r. w sprawie
zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Jastrowie za 2018 rok.
Zgodnie z art.270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019r. poz.869) - sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego zarząd
przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31
maja roku następującego po roku budżetowym.
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie zarządzeniem Nr 38/2019 z dnia 27 marca 2019r.
przedstawił Radzie Miejskiej w Jastrowiu sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień
31.12.2018r., z zachowaniem ustawowego terminu przedłożenia sprawozdania finansowego
jednostki samorządu terytorialnego, tj. do dnia 31 maja 2019r.
Zgodnie z art.267 ust.1 powołanej wyżej ustawy o finansach publicznych - zarząd
jednostki samorządu terytorialnego 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, zawierającą:
a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności,
b) dane dotyczące:
– innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych
prawach rzeczowych, użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach
w spółkach, akcjach,
– posiadania,
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od
dnia złożenia poprzedniej informacji,
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw
majątkowych oraz z wykonywania posiadania,
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki
samorządu terytorialnego.
Burmistrz Gminy i Miasta Jastrowie zarządzeniem Nr 38/2019 z dnia 27 marca 2019r.
przedstawił Radzie Miejskiej w Jastrowiu sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy
i Miasta Jastrowie za 2018 rok, z zachowaniem ustawowego terminu przedłożenia sprawozdania
z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, tj. do dnia 31 marca 2019r.
Zgodnie z art.267 ust.3 ustawy o finansach publicznych - sprawozdanie roczne
z wykonania budżetu zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedstawia regionalnej izbie
obrachunkowej, w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku budżetowym.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Poznaniu uchwałą nr SO.0954/11/7/Ko/2019 Składu
Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu z dnia 8 kwietnia 2019r. w sprawie
wyrażenia opinii o przedłożonym sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy i Miasta Jastrowie
za rok 2018 wraz z informacją o stanie mienia jednostki wyraziła pozytywną opinię o tym
sprawozdaniu.
W świetle art.270 ust.4 ustawy o finansach publicznych - 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.
W świetle powyższego podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.

