UCHWAŁA NR XXXII/417/21
RADY GMINY LUBICZ
z dnia 1 lipca 2021 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Lubicz za rok 2020
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 i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz § 4a rozporządzenia Ministra Finansów, Funduszy i Polityki
Regionalnej 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. z 2020 poz. 570 i 1667, Dz. U. z 2021 r.
poz. 572) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się rozpatrzone sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu
Gminy Lubicz za rok 2020.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie
w art. 63 ust. 1 Statutu Gminy Lubicz.
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Uzasadnienie
Stosownie do przepisów art. 267 ust. 1 oraz art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, Wójt Gminy
przedłożył Radzie Gminy Lubicz sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z informacją o stanie mienia
gminy oraz sprawozdanie finansowe za 2020 rok. Następnie zgodnie z art. 270 ust. 2 ustawy o finansach
publicznych, sprawozdania te wraz z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy oraz
informacją o stanie mienia gminy zostały rozpatrzone przez Komisję Rewizyjną Rady Gminy Lubicz. Na
podstawie przepisów art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, Rada Gminy Lubicz zatwierdza
niniejszą uchwałą rozpatrzone na sesji Rady Gminy w dniu dzisiejszym sprawozdania.
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