
 

UCHWAŁA Nr 259/XXXI/20 

Rady Miasta Milanówka 

z dnia 27 sierpnia 2020 r. 

    

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Milanówka za rok 2019 

 

 

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

(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 ze zm.) oraz na podstawie § 4 pkt 2  rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełnienia 

obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia 

i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji  

(Dz. U. z 2020 r. poz. 570) - Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2019 wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Milanówka za rok 2019, zatwierdza się sprawozdania finansowe za 2019 rok 

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2019 rok.  

 

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

    

        Przewodniczący  

Rady Miasta Milanówka  

 

       Kamil Bialik 

   

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z zapisami art. 267 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta 

Milanówka w dniu 30 marca 2020 roku przekazał Radzie Miasta Milanówka sprawozdanie 

roczne z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2019 rok oraz zgodnie z zapisami art. 270 

ust. 1 ustawy o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 

31 marca 2020 r. w sprawie określenia terminów wypełnienia obowiązków w zakresie 

ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazywania 

do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z dnia 

31 marca 2020 r. poz. 570) Burmistrz Miasta Milanówka w dniu 17.06.2020 roku przekazał 

Radzie Miasta Milanówka sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 

za 2019 rok.  

 

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych i rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia terminów wypełnienia obowiązków 

w zakresie ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia 

i przekazywania do właściwego rejestru, jednostki lub organu sprawozdań lub informacji  

(Dz.U. z dnia 31 marca 2020 r. poz. 570) Rada Miasta Milanówka rozpatruje i zatwierdza 

sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2019 rok wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu za 2019 rok, w terminie do dnia 28 sierpnia roku 

następującego po roku budżetowym.  

 

Na podstawie z § 4 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie 

określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie ewidencji oraz w zakresie 

sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, jednostki lub 

organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570) w 2019 roku w związku 

z epidemią Koronawirusa o 60 dni zostały przesunięte obowiązki związane z procedurą 

absolutoryjną, czyli do końca sierpnia 2020.  

 

W związku z tym przedkłada się stosowny projekt uchwały w tej sprawie. 
 


