Projekt
z dnia 18 maja 2015 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY GMINY GODÓW
z dnia .................... 2015 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu za 2014 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j.Dz.U. z 2013r., poz.594 ze zmianami), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku
o finansach publicznych (t.j.Dz.U.z 2013 r., poz. 885 ze zmianami),
Rada Gminy Godów uchwala:
§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Godów za 2014 rok, zawierające:
1) zbiorczy bilans budżetu Gminy Godów,
2) zbiorczy bilans jednostek budżetowych,
3) zbiorczy rachunek zysków i strat jednostek budżetowych,
4) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych.
2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Godów za 2014 rok, zawierające
zestawienie dochodów i wydatków wynikające z zamknięć rachunków budżetu Gminy Godów.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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UZASADNIENIE
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok oraz sprawozdanie finansowe obejmujące bilans, rachunek
zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu przedłożone zostały Radzie Gminy oraz Regionalnej Izbie
Obrachunkowej w Katowicach w terminach wynikających z przepisów ustawy o finansach publicznych.
Art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych określa, że Rada Gminy rozpatruje i zatwierdza sprawozdania
wymienione w treści projektu uchwały.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2014 rok zostało pozytywnie ocenione przez Regionalną Izbę
Obrachunkową w Katowicach oraz Komisję Rewizyjną Rady Gminy.
Sprawozdania finansowe zostały sporządzone na podstawie ksiąg rachunkowych, zamknięcia kont
księgowych, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.
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