
UCHWAŁA NR XXV/156/20 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 28 sierpnia 2020 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego 
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2020 r. 
poz. 713) oraz art. 270, ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 2019 r. 
poz. 869 z późn. zm.) w związku z art. 15zzh ust. 3 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. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.) oraz 
Rozporządzeniem 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. z 2020 r. 
poz. 570), Rada Gminy w Będzinie uchwala, co następuje: 

§ 1.  

Nie zatwierdza się: 

1) Sprawozdania finansowego Gminy Będzino za 2019 r. przedłożonego w formie: 

a) Bilansu z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 r., 

b) Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych, 

c) Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat jednostek 
budżetowych, 

d) Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 
jednostek budżetowych, 

e) Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek budżetowych. 

2) Sprawozdania Wójta Gminy Będzino z wykonania budżetu za 2019 r. 

§ 2.  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  
 

Przewodniczący Rady Gminy 
w Będzinie 

 
 

Andrzej Nożykowski 
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Uzasadnienie

Zgodnie z art. 270 ust. 4 u.f.p.: "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", w związku z art. 15zzh
ust. 3 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. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.), a także w oparciu o Rozporządzenie 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. z 2020 r. poz. 570), termin rozpatrzenia i zatwierdzenia
sprawozdania finansowego jst został wydłużony o 60 dni. W orzecznictwie wskazuje się, że: "rozpatrywaniu
sprawozdań powinna towarzyszyć dyskusja, której przedmiotem są kwestie związane z wykonaniem budżetu"
(wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Poznaniu z 14 grudnia 2012 r., I SA/Po 878/12, LEX nr
1235436). Wymogi te zostały spełnione. Na posiedzeniu Rady Gminy w Będzinie w dniu 28 sierpnia
2020 roku omówiono sprawozdania finansowe i umożliwiono radnym zabranie głosu w dyskusji nad tymi
sprawozdaniami. Radni zadawali szereg pytań dotyczących realizacji sprawozdania finansowego za rok 2019,
na które nie otrzymali odpowiedzi. Ponadto Radni wzięli pod uwagę UCHWAŁĘ NR XXII.167.Z.2020
SKŁADU ORZEKAJĄCEGO REGIONALNEJ IZBY OBRACHUNKOWEJ W SZCZECINIE z dnia
27 kwietnia 2020 r. w sprawie wyrażenia opinii o przedłożonym przez Wójta Gminy Będzino sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 r. wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, a szczególnie
uwagi wskazane w części I pkt 4, 6, 11 uzasadnienia powyższej Uchwały. Rada Gminy w Będzinie, biorąc pod
uwagę przebieg dyskusji oraz brak rzetelnych informacji i wyjaśnień do sprawozdania, a także uwag komisji
rewizyjnej wymienionych we wniosku z dnia 12 sierpnia 2020 r., nie zatwierdziła sprawozdania finansowego
oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino za 2019 rok.
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