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UCHWAŁA NR 431/XXXVIII/2021 

RADY MIEJSKIEJ W SEROCKU 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

i Gminy Serock za 2020 rok. 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020r., 

poz. 713 ze zm.) oraz art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021r. 

poz. 305) Rada Miejska w Serocku uchwala, co następuje: 

 § l. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy 

Serock za rok 2020. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

  

 

Przewodniczący Rady 

Miejskiej w Serocku 

 

 

Mariusz Rosiński 
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Uzasadnienie do uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta i Gminy Serock za 2020 rok. 

Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym - do wyłącznej 

właściwości rady gminy należy: rozpatrywanie sprawozdania z wykonania budżetu oraz podejmowanie uchwały 

w sprawie udzielenia lub nieudzielania absolutorium z tego tytułu. 

Zgodnie z art. 270 ust. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - komisja rewizyjna 

rozpatruje sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu wraz z opinią regionalnej izby 

obrachunkowej o tym sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia. Komisja rewizyjna przedstawia organowi 

stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do 15 czerwca roku następnego po roku 

budżetowym, wniosek w sprawie absolutorium. 

Komisja Rewizyjna rozpatrzyła sprawozdanie finansowe za 2020 r., sprawozdanie z wykonania budżetu 

Miasta i Gminy Serock za 2020 r. oraz opinię Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie o tym 

sprawozdaniu oraz informację o stanie mienia i pozytywnie oceniła działania Burmistrza Miasta i Gminy Serock 

w zakresie wykonania budżetu za 2020 r. uznając, że budżet został wykonany w sposób celowy i oszczędny 

z zachowaniem zasad gospodarności oraz uzyskiwania najlepszych efektów z danych nakładów. 

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

terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym. 


