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UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W LEWINIE BRZESKIM 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Lewin Brzeski wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu gminy za 2020 rok 

 Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021r. poz. 305) Rada Miejska w Lewinie Brzeskim uchwala, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego gminy Lewin Brzeski za 2020 rok, na które składa się: 

1) bilans z wykonania budżetu gminy; 

2) łączny bilans wraz z informacją dodatkową obejmujący dane wynikające z bilansów i informacji 
dodatkowych  samorządowych jednostek budżetowych; 

3) łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych 
jednostek budżetowych; 

4) łączne zestawienie zmian w funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 
samorządowych jednostek budżetowych; 

5) sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2020 rok.  Rada Miejska Lewin Brzeski zatwierdza 
sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy za 2020 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

Opracował:  
Skarbnik Gminy 

Przedkłada: 
Burmistrz Lewina Brzeskiego 
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Uzasadnienie 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym  (Dz.U. z 2020r. 
poz. 713, zm. poz. 1378) do wyłącznej właściwości rady gminy należy rozpatrywanie sprawozdań z wykonania 
budżetu oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium z tego tytułu. 

W myśl art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021r. poz. 305) 
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 powyższym podjęcie uchwały jest zasadne.
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