UCHWAŁA NR XLVII/348/18
RADY MIEJSKIEJ ŚMIGLA
z dnia 28 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U.
z 2018 r., poz. 994 ze zmianami) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t.
Dz. U. z 2017 roku, poz. 2077 ze zmianami)Rada Miejska Śmigla uchwala co następuje :
§ 1.
Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Śmigiel
za 2017 rok.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Śmigla
/-/ Wiesław Kasperski
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Uzasadnienie do uchwały Nr XLVII/348/18
Rady Miejskiej Śmigla
z dnia 28 czerwca 2018 r.
Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2017
roku, poz. 2077 ze zmianami) 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. Dnia 29 marca 2018 roku Burmistrz
Śmigla przekazał sprawozdanie roczne z wykonania budżetu gminy Śmigiel za rok 2017 wraz z informacją
o stanie mienia zarówno Regionalnej Izbie Obrachunkowej celem wyrażenia opinii, jak i Radzie Miejskiej
Śmigla celem rozpoczęcia prac nad wyżej wymienionym sprawozdaniem. Natomiast pismem z dnia 7 maja
2018 roku zostało przekazane do Rady Miejskiej Śmigla sprawozdanie finansowe Gminy Śmigiel za rok 2017.
Dochody zostały wykonane w 98,37 %, a wydatki w 96,37 % szczegółowy opis zawiera wspomniane już
sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2017.
Sprawozdania wszystkie zostały przeanalizowane przez wszystkie Komisje Rady Miejskiej Śmigla na
posiedzeniach a w szczególności przez Komisję Rewizyjną.
Mając także na uwadze wyrażoną w Uchwale Nr SO-0954/61/9/Ln/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 r. przez
Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Poznaniu opinię pozytywną z uwagami o sprawozdaniu
z wykonania budżetu Gminy Śmigiel za rok 2017 wraz z informacją o stanie mienia i objaśnieniami, a także
wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej Śmigla przesłany do Regionalnej Izby Obrachunkowej
w Poznaniu i przedstawiony Radzie Miejskiej Śmigla, w którym to Komisja wnioskuje o udzielenie
absolutorium Burmistrzowi Śmigla, zasadnym jest podjęcie niniejszej uchwały.
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