
UCHWAŁA NR XXVII/172/20 
RADY GMINY W BĘDZINIE 

z dnia 8 października 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.  

Zatwierdza się: 

1) Sprawozdanie finansowe Gminy Będzino za 2019 r. przedłożone 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) Sprawozdanie 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

Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, 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. 74 z późn. zm.)
oraz zapisami Rozporządzenia 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), wskazany w ustawie o finansach publicznych termin został przedłużony o 60 dni.
Spełniając zatem wymóg art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Rada Gminy
Będzino po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Będzino
za rok 2019, zatwierdza je w formie uchwały.
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