
UCHWAŁA NR LIV/357/2022 
RADY GMINY KROŚNICE 

z dnia 30 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośnice za 2021 rok wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U.2022.559 
ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze 
zm.) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego Gminy Krośnice za 2021 rok i sprawozdania z wykonania 
budżetu Gminy Krośnice za 2021 rok oraz po zapoznaniu się z Uchwałą Nr V/46/2022 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu z dnia 26 kwietnia 2022 r. w sprawie opinii o przedłożonym 
przez Wójta Gminy Krośnice sprawozdaniu rocznym z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 rok - 
zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Krośnice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania 
budżetu Gminy Krośnice za 2021 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Rady Gminy 
Krośnice 

 
 

Piotr Morawek 
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Uzasadnienie 
 

Zgodnie z art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U.2021.305 ze 
zm.) organ wykonawczy gminy przedstawia w terminie do dnia 31 marca roku następującego po roku 
budżetowym, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego: 

 
1) sprawozdanie roczne z wykonania budżetu tej jednostki, zawierające zestawienie dochodów i wydatków 

wynikające z zamknięć rachunków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w szczegółowości 
nie mniejszej niż w uchwale budżetowej; 

2) sprawozdania, o których mowa w art. 265 pkt 2; 
3) informację o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego zawierającą: 

a) dane dotyczące przysługujących jednostce samorządu terytorialnego praw własności, 
b) dane dotyczące: 

- innych niż własność praw majątkowych, w tym w szczególności o ograniczonych prawach   rzeczowych, 
użytkowaniu wieczystym, wierzytelnościach, udziałach w spółkach, akcjach, 

- posiadania, 
c) dane o zmianach w stanie mienia komunalnego, w zakresie określonym w lit. a i b, od dnia złożenia 

poprzedniej informacji, 
d) dane o dochodach uzyskanych z tytułu wykonywania prawa własności i innych praw majątkowych oraz 

z wykonywania posiadania, 
e) inne dane i informacje o zdarzeniach mających wpływ na stan mienia jednostki samorządu terytorialnego. 

 
Sprawozdanie z wykonania budżetu za dany rok budżetowy, organ wykonawczy jednostki samorządu 

terytorialnego w tym samym terminie przedstawia regionalnej izbie obrachunkowej. W oparciu 
o art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 
organ wykonawczy gminy przekazuje organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie 
do dnia 31 maja roku następującego po roku budżetowym. Na podstawie art. 270 ust. 4 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. Wójt Gminy Krośnice przedłożył Radzie Gminy Krośnice oraz 
Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu wszystkie dokumenty w ustawowo określonych terminach. 

Zgodnie z art. 18a ust. 3 ustawy o samorządzie gminnym komisja rewizyjna opiniuje wykonanie budżetu 
gminy i występuje z wnioskiem do rady gminy w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium wójtowi. 
Wniosek w sprawie absolutorium podlega zaopiniowaniu przez regionalną izbę obrachunkową. W dniu 30 maja 
br. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Krośnice przekazała Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu do 
zaopiniowania Uchwałę Nr 1/2022 Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Krośnice z dnia 30 maja 2022 r. 
w sprawie wniosku o udzielenie Wójtowi Gminy Krośnice absolutorium za 2021 rok wraz z opinią w sprawie 
wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 rok. Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we 
Wrocławiu Uchwałą nr V/63/2022 z dnia 3 czerwca 2022 r. pozytywnie zaopiniował wniosek Komisji 
Rewizyjnej Rady Gminy Krośnice w sprawie udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Krośnice za rok 2021. 

 
Opisany wyżej stan wypełnia procedurę wynikającą z przepisów powszechnych wskazanych w uzasadnieniu 

i daje podstawę do podjęcia przez Radę Gminy Krośnice uchwał w sprawie: 
1) zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Krośnice za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Krośnice za 2021 rok, 
2) absolutorium dla Wójta Gminy Krośnice. 

 

 Przewodniczący Rady Gminy Krośnice 

  

Piotr Morawek 
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