
UCHWAŁA NR XLIII/212/2021 
RADY MIASTA GOLUBIA-DOBRZYNIA 

z dnia 16 czerwca 2021 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2020 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 ze zm1)) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( 
Dz.U. z 2021 r. poz. 305) uchwala się co następuje; 

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza sie sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2020 rok. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta. 

§ 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Miasto Golub-Dobrzyń za 2020 rok podlega ogłoszeniu 
w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Miasta 
Golubia-Dobrzynia 

 
 

mgr Łukasz Pietrzak 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz.U z 2020 r., poz.1378) 
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UZASADNIENIE 

 

    Sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu za 2020 rok Burmistrz Miasta Golubia-Dobrzynia 

przedłożył Radzie Miasta w ustawowym terminie. Ponadto Burmistrz Miasta przekazał organowi 

staniwiącemu w terminie określonym w art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie 

finansowe. 

     Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 rok zostało zaopiniowane pozytywnie przez Regionalną Izbę 

Obrachunkową w Bydgoszczy Uchwała Nr 10/S/2021 Składu Orzekajacego  Nr 5 Regionalnej Izby 

Obrachunkowej w Bydgoszczy z dnia 30 kwietnia 2021 roku. 

    Komisja Rewizyjna po zapoznaniu się z pozytywną opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej                    

w Bydgoszczy w sprawie przedłożenia sprawozdania wypracowała opinię pozytywną i sporządziła wniosek 

o udzielenie Burmistrzowi Miasta absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 rok. 

      Radni Rady Miasta na posiedzeniach komisji zapoznali się ze sprawozdaniami i dokonali analizy. 

Wobec powyzszego niniejszy projekt uchwały został przygotowany w celu zatwierdzenia sprawozdania 

finansowego i udzielenia Burmistrzowi Miasta Golubia-Dobrzynia absolutorium z tego tytułu.
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