
UCHWAŁA NR XVI/117/20 
RADY GMINY CIELĄDZ 

z dnia 12 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Cielądz wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2019 rok. 

Na podstawie Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: 
Dz. U. z 2020 r., poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009  r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2019 r. poz. 869, poz. 1622, poz. 1649 i poz. 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, poz. 374, poz. 568, 
poz. 695, poz. 1175) w związku  art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach 
związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz 
wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz.U. poz. 374, poz. 567, poz. 568, poz. 695, poz. 875, poz. 1086, 
poz. 1106) i §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. 
poz. 570) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Cielądz wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2019 rok, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy 
Cielądz wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Cielądz za 2019 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 

 

  
 

Przewodnicząca Rady 
Gminy 

 
 

Małgorzata Rosa 
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Uzasadnienie

Ustawa o samorządzie gminnym określa, iż do wyłącznej właściwości rady gminy należy uchwalanie
budżetu gminy, rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie
udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu. Natomiast zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy
o finansach publicznych rada gminy jako 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.

Z powodu epidemii koronawirusa dotychczasowe terminy związane ze sporządzeniem i zatwierdzeniem
sprawozdań za rok 2019 przesunięto o 60 dni.

Ustawodawca w art. 15 zzh ust. 1 specustawy koronawirusowej upoważnił ministra finansów do
wyznaczania nowych terminów na wykonanie tych obowiązków. Na tej podstawie Minister Finansów wydał
rozporządzenie z dnia 31 marca 2020 r. i przesunął dotychczasowe terminy dotyczące pokwitowania
wykonania budżetu za poprzedni rok o 60 dni.

Rozpatrzenie sprawozdania jest częścią procedury absolutoryjnej.

Id: 7F06DB18-8167-46A3-B7D2-F64079BA7484. Podpisany Strona 1




