
Uchwała Nr LXXII/541/2022 

Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 20 czerwca  2022 roku 

 

w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2021 r.                              

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu  gminy Kosakowo  za  2021r. 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym                                

(tj. Dz.U. z 2022r.  poz. 559 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2021r. poz. 305 ze zm.)  

 

Rada Gminy uchwala,  

co następuje: 

 

§ 1 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Kosakowo wraz ze sprawozdaniem                            

z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2021 rok.   

 

 

§ 2 

Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Kosakowo za 2021 rok o którym mowa w § 1 

podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego. 

 

§ 3 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

Uzasadnienie 

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. daje delegację poprzez art. 270 ust 4,  rozpatrzenia 

i zatwierdzenia przez organ stanowiący sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem               

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

Członkowie komisji rewizyjnej przyjęli sprawozdanie finansowe, które jak wynika                                 

z uzyskanych  wyjaśnień  zostało sporządzone na podstawie prowadzonych ksiąg rachunkowych 

i zgodnie z przyjętą  polityką rachunkowości  oraz  zasadami określonymi                                                          

w ustawie o rachunkowości.  Rzetelnie i jasno przedstawiono sytuację majątkową i finansową 

oraz wynik finansowy. Przeprowadzono inwentaryzację składników majątkowych Gminy 

Kosakowo; dokonano weryfikacji inwestycji rozpoczętych (środki trwałe w budowie)                    

oraz weryfikacji gruntów i środków trwałych trudno dostępnych z ewidencją księgową. 

Dokonano inwentaryzacji należności od odbiorców i innych dłużników drogą potwierdzenia 

sald spisu oraz dokonano spisu długoterminowych aktywów finansowych - udziałów, wartości 

niematerialnych i prawnych. Wynik wykonania budżetu czyli deficyt lub nadwyżka za dany rok 

ustalony został ujmując przeniesienie poniesionych wydatków oraz zrealizowanych w ciągu 

roku dochodów budżetu. Komisja rewizyjna  Gminy Kosakowo poddała analizie sprawozdanie 

z wykonania budżetu za 2021 rok oraz zapoznała się z Uchwałą                                                                             

nr 032/g233/R/I/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej z dnia 7 kwietnia 

2022  roku w sprawie opinii o sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 2021 

rok wraz z informacją o stanie mienia komunalnego z objaśnieniami wobec powyższego 

podjęcie  uchwały uznaje się za zasadne. 

 

 

 

 

 

 

 


