
UCHWAŁA NR XXX/220/2021 
RADY GMINY ROZDRAŻEW 

z dnia 7 lipca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 
2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze 
zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r., poz. 305 ze 
zm.) Rada Gminy uchwala,  co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy 
Rozdrażew za 2020 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Wiesław Jankowski 
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Uzasadnienie

        Zgodnie z art. 270 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący jednostek samorządu
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu. W związku z powyższym Radzie Gminy przedstawiono sprawozdanie z wykonania budżetu
Gminy Rozdrażew wraz ze sprawozdaniem finansowym za rok 2020 obejmujące bilans z wykonania
budżetu jednostek samorządu terytorialnego, łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych,
rachunek zysków i strat, zestawienie zmian funduszu oraz informację dodatkową.

Ustawowy termin podjęcia uchwały upływa z dniem 30 czerwca, jednak zgodnie z §
1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 26 marca 2021 r.
zmieniające rozporządzenie 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 2021r. poz. 572) w odniesieniu do sprawozdań,
o których mowa w art. 270 ust. 1 i 4 ustawy o finansach publicznych, terminy realizacji przedłużone zostały
o 30 dni.

Wójt Gminy przedłożył dnia 31 marca 2021r. Radzie Gminy sprawozdanie roczne z wykonania budżetu
gminy za 2020 rok, a  w dniu 23 kwietnia 2021r. sprawozdanie finansowe jednostki. Sprawozdania zostały
zamieszczone w Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Gminy

Wiesław Jankowski
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