UCHWAŁA NR VII.53.2019
RADY GMINY BARUCHOWO
z dnia 30 maja 2019 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu za rok 2018
Na podstawie art. 18. ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.
poz. 506) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351)
i art. 270 ust. 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) uchwala się,
co następuje:
§ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdania finansowe Gminy Baruchowo:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r.;
2) rachunek zysków i strat wariant porównawczy na dzień 31 grudnia 2018 r.;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.
§ 2. Zatwierdza się roczne sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Baruchowo za 2018 r.
§ 3. . Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem 30 maja 2019 r.
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UZASADNIENIE

Roczne sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego obejmuje:
1) bilans na dzień 31 grudnia 2018 r.;
2) rachunek zysków i strat wariant porównawczy na dzień 31 grudnia 2018 r.;
3) zestawienie zmian w funduszu jednostki.
Roczne sprawozdania

z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2018 r. obejmuje

sprawozdanie opisowe i tabelaryczne.
Zgodnie z art. 53 ust 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351).
Roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jakim jest Rada
Gminy.
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r.
poz.869) po rozpatrzeniu sprawozdań Rada Gminy zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu
terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu.
W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne.
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