
 
 

UCHWAŁA Nr XI/103/2015 

Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie 

z dnia 30 czerwca 2015 r. 

 
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo 
za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za  2014 
rok.  
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2013 r. poz. 594, poz. 645 i poz. 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072) i art. 270 ust. 
4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938 i 
poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 532) 
Rada Miejska w Bornem Sulinowie uchwala, co następuje: 
 
 

§ 1. 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok, w tym: 
 

− bilans z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo zamykający się zarówno po stronie 
aktywów jak i pasywów kwotą 571.509,46 zł, 

 
− łączny bilans jednostek budŜetowych Gminy Borne Sulinowo zamykający się zarówno po 

stronie aktywów jak i pasywów kwotą 81.984.891,70 zł,  
 

− łączny rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) jednostek budŜetowych Gminy Borne 
Sulinowo, gdzie wynik finansowy zamknął się stratą w kwocie 19.346.643,82 zł, 

 
− łączne zestawienie zmian w funduszu jednostek budŜetowych Gminy Borne Sulinowo, gdzie 

fundusz jednostek, po uwzględnieniu pokrycia straty, wyniósł 78.514.126,36 zł. 
 

2. Zatwierdza się sprawozdanie z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok 
zamykające się następującymi kwotami:  

 
1) Dochody    na plan 35.692.121,94 zł wykonanie 34.883.381,21 zł 

w tym: 
- dotacje na zadania  
  zlecone   na plan   4.480.698,48 zł wykonanie   4.402.342,58 zł 
 

2) Wydatki    na plan 34.434.543,14 zł wykonanie 33.986.825,06 zł 
w tym: 
- wydatki na zadania 
   zlecone   na plan   4.480.698,48 zł wykonanie   4.402.342,58 zł 
 

BudŜet Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok zamyka się wynikiem 896.556,15 zł stanowiącym 
nadwyŜkę budŜetową, która zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i poŜyczek. 

 
§ 2. Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.  
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UZASADNIENIE 
 
 Zgodnie z art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. 
U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.) sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 
zarząd tej jednostki przedkłada organowi stanowiącemu w terminie do 31 maja roku następnego 
po roku budŜetowym. Sprawozdanie to organ stanowiący jednostki samorządu terytorialnego – 
zgodnie z art. 270 ust. 4 w/w ustawy – rozpatruje i zatwierdza wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budŜetu gminy w terminie do 30 czerwca roku następnego po roku budŜetowym.  

Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budŜetu gminy jest wyłączną kompetencją Rady 
Miejskiej, o czym stanowi art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie 
gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 z późn. zm.).  

Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego, którego rozpatrzenie i 
zatwierdzenie nakazują przepisy art. 270 ustawy o finansach publicznych, nie moŜe być 
rozpatrywane samodzielnie, poniewaŜ zarówno Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej działając na 
podstawie art. 270 ust. 2 ustawy, jak i organ stanowiący działając na podstawie art. 270 ust. 4 
ustawy rozpatrują je wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu gminy.  
Burmistrz Bornego Sulinowa Zarządzeniem Nr 34/2015 z dnia 27 marca 2015 r. przedstawił 
Radzie Miejskiej w Bornem Sulinowie sprawozdanie z realizacji budŜetu Gminy Borne Sulinowo 
za rok 2014. Ustawowy termin przedłoŜenia sprawozdania z wykonania budŜetu gminy za 2014 
rok upływa z dniem 31 marca 2015 r.  

W dniu 29.05.2015 r. Burmistrz Bornego Sulinowa pismem Nr S.3020.92.2015.LŁ 
przekazał Radzie Miejskiej sprawozdanie finansowe sporządzone na dzień 31.12.2014 r. 
Ustawowy termin przedłoŜenia sprawozdania finansowego gminy za 2014 rok upływa z dniem 1 
czerwca 2015 r. 

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Bornem Sulinowie rozpatrzyła sprawozdanie 
finansowe za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 
2014 rok oraz zapoznała się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z 
wykonania budŜetu gminy za rok 2014 – Uchwała Nr XLIII.172.Z.2015 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 29 kwietnia 2015 r. i przygotowała w dniu 
11 czerwca 2015 r. opinię dotyczącą rozpatrzonych sprawozdań.  

Jak wynika z powyŜszego zostały spełnione warunki ustawowe (art. 270 ust. 1, 2 i 3 
ustawy o finansach publicznych) do podjęcia uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia 
sprawozdania finansowego Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok wraz ze sprawozdaniem z 
wykonania budŜetu Gminy Borne Sulinowo za 2014 rok. 
 
 
 


