Projekt
z dnia 7 czerwca 2018 r.
Zatwierdzony przez .........................

UCHWAŁA NR ....................
RADY MIEJSKIEJ SĘDZISZÓW
z dnia 14 czerwca 2018 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu gminy
Sędziszów za 2017 rok
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U.
z 2018 r., poz. 994 ze zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity
Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:
§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Sędziszów za 2017 rok obejmujące:
1) bilans z wykonania budżetu Gminy Sędziszów na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazujący po stronie aktywów
i pasywów sumę bilansową w kwocie 3.721.074,19 zł i wykazuje deficyt z wykonania budżetu za rok
2017 w kwocie 4.487.331,60 zł,
2) zbiorczy bilans Gminy Sędziszów sporządzony na dzień 31 grudnia 2017 roku, który po stronie aktywów
i pasywów zamyka się sumą 89.489.892,45zł,
3) zbiorczy rachunek zysków i strat Gminy Sędziszów za rok obrotowy od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia
2017 wykazujący zysk netto w wysokości 5.320.289,47 zł,
4) zbiorcze zestawienie zmian w funduszu Gminy Sędziszów sporządzone na dzień 31 grudnia 2017 roku
wykazujące wzrost funduszu własnego o kwotę 6.213.528,15 zł łącznie ze sprawozdaniem z wykonania
budżetu Gminy Sędziszów za 2017 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
§ 3. Uchwała podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez rozplakatowanie na tablicach ogłoszeń
w Urzędzie Miejskim.

Przewodniczący Rady
Miejskiej
Adam Mysiara
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Uzasadnienie
Art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy obowiązek rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu w terminie do
30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
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