
UCHWAŁA NR XXIII/124/2020 
RADY MIEJSKIEJ W GOLINIE 

z dnia 2 lipca 2020 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca l990 r. o samorządzie gminnym (tj. 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 ze zm.) Rada Miejska w Golinie uchwala, co następuje: 

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

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej 

 
 

Wojciech Wojdyński 
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UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych rozpatrywanie
i zatwierdzanie sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze
sprawozdaniem z wykonania budżetu należy do wyłącznej właściwości rady gminy.
Rada gminy powinna tego dokonać w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po danym
roku budżetowym, jednak pandemia koronawirusa spowodowała, że ustawodawca termin ten
przesunął o 60 dni. Samorządy na podjęcie stosownych uchwał w tym zakresie mają więc czas do
29 sierpnia br.

Przedłożone przez Burmistrza Goliny sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za
2019 rok uzyskało pozytywną opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu (uchwała nr
SO-0954/49/5/Ko/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym
przez Burmistrza Goliny sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Golina za 2019 rok wraz
z informacją o stanie mienia komunalnego). Następnie sprawozdanie zostało pozytywnie
zaopiniowane przez Komisję Rewizyjną Rady Miejskiej w Golinie podczas posiedzenia tej komisji
w dniu 04 czerwca 2020 r.
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