
UCHWAŁA NR XXXVIII/233/2022 
RADY GMINY ZBÓJNO 

z dnia 15 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2022 r,. 
poz. 559, 583, 1005 i 1079) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz. U. z 2021 r., poz. 305, 1236, 1535, 1773, 1927, 1981 i 2270, z 2022 r. poz. 583, 655 i 1079) uchwala się, 
co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Zbójno wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
za 2021 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
 
 

Mieczysław Pankiewicz 
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Uzasadnienie 

do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu 

1. Wyjaśnienie celu przyjęcia uchwały, w tym przedstawienie istniejącego stanu faktycznego w dziedzinie, 
która ma być unormowana oraz wykazanie różnic między dotychczasowym a projektowanym stanem 
prawnym: 

Zgodnie z przepisem art. 270 ust. 4 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, rada gminy, jako 
organ stanowiący zobligowana została do rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 

Wójt Gminy Zbójno przedłożyła Radzie Gminy Zbójno sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 
2021 w dniu 29 marca 2022 r., natomiast sprawozdanie finansowe w dniu 25.05.2022 r. 

Sprawozdanie finansowe Gminy Zbójno obejmuje: 

- bilans z wykonania budżetu, 

- bilans jednostki budżetowej obejmujący łączne dane z bilansów jednostek budżetowych gminy, 

- rachunek zysków i strat - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, 

- zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych 

- informację dodatkową. 

2. Charakterystyka przewidywanych skutków związanych z wejściem uchwały w życie, w tym 
w szczególności skutków finansowych: 

Nie dotyczy. 

3. Omówienie wyników konsultacji społecznych bądź wydanych opinii i/lub dokonanych uzgodnień, jeżeli 
obowiązek taki wynika z przepisów prawa. 

Nie dotyczy. 
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