
  PROJEKT 10.06.2020 r. 
 

UCHWAŁA NR           /            / 2020           

RADY MIEJSKIEJ W GOŁDAPI 

z dnia               2020 roku 

 
 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok 

 
 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym 

(tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.) w związku z § 4 pkt 2) rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 roku 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 Miejska w Gołdapi uchwala co następuje: 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu, zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Gołdap za 2019 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w sposób zwyczajowo przyjęty. 

 

 
 
                                                                                              Przewodniczący Rady Miejskiej 
                                                                                                               

                                                                                                                         

         Wojciech Hołdyński 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

 

do Uchwały  Nr     /     / 2020 Rady Miejskiej w Gołdapi z dnia         2020 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok 

 

 

 Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego Burmistrz Gołdapi przyjął 

Zarządzeniem Nr 620/IV/2020 z dnia 30 kwietnia 2020 roku, zmienionym Zarządzeniem  

Nr 629/V/2020 z dnia 15 maja 2020 roku i przedłożył Radzie Miejskiej w Gołdapi oraz Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Olsztynie w wymaganym terminie. 

 Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych, organ stanowiący jednostki 

samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza przedstawione sprawozdanie finansowe  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Gołdap za 2019 rok do 30 czerwca 

następującego po roku budżetowym.   

Art. 15zzh ust. 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 roku 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, 567 i 568), daje możliwość 

określenia przez ministra właściwego do spraw finansów publicznych innych terminów realizacji 

obowiązków sprawozdawczych i informacyjnych, wynikających między innymi z przepisów ustawy 

o finansach publicznych w przypadku ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu 

epidemii. 

Dyspozycja ta została zrealizowana rozporządzeniem z 31 marca 2020 roku 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). Zgodnie z treścią § 4 pkt 2  

ww. rozporządzenia o 60 dni zostały przesunięte obowiązki związane z procedurą absolutoryjną. 

Organy wykonawcze j.s.t. na przedstawienie organom stanowiącym sprawozdania finansowego  

za rok 2019 mają termin do 30 lipca, zaś organy stanowiące na podjęcie uchwały o absolutorium mają 

termin do 29 sierpnia. 

 

 

 

  

 


