
UCHWAŁA NR XXXVII/238/2022 

RADY GMINY BĄDKOWO 

zdnia 25 maja 2022 roku 

w sprawie zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 

z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2021 rok. 

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

(Dz.U. z 2022r., poz. 559 )!art. 53 ust.l ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. 

z 2021r. poz. 217?) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z2021r., poz. 305 *) Rada Gminy Bądkowo uchwała, co następuje: 

$ 1. Zatwierdza się roczne sprawozdanie finansowe Gminy Bądkowo 

1.bilans z wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2021rok, 

2.zbiorczy bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych 

Gminy Bądkowo za 2021rok, 

3.zbiorczy rachunek zysków i strat Gminy Bądkowo sporządzone na dzień 31 grudnia 2021roku, 

4.zbiorcze zestawienie zmian funduszu Gminy Bądkowo sporządzone na dzień 31 grudnia 2021 roku, 

5. informację dodatkową. 

$ 2.Zatwierdza się sprawozdania Wójta Gminy Bądkowo z wykonania budżetu za 2021 rok. 

$ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy. 

$ 4.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
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1Dz.U z 2022r., poz.583, 

?Dz.U. z2021r., poz.2105,Dz.U.z 2021r., poz. 2106, 

3 Dz.U. z 2021 r., poz. 1236; Dz.U. z 2021 r., poz. 1535; Dz.U. z 2021 r., poz. 1773; Dz.U. z 2021 r., poz. 1927; 

Dz.U. z 2021 r., poz. 1981; Dz.U. z 2021 r., poz. 2270; Dz.U. z 2022 r., poz. 583; Dz.U. z 2022 r., poz. 655.



UZASADNIENIE 

Do UCHWAŁY NR XXXVII/238/2022 

Rady Gminy Bądkowo z dnia 25 maja 2022 roku 

Wójt Gminy Bądkowo w ustawowym terminie przedłożył Radzie Gminy Bądkowo oraz 

Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy, Zespół we Włocławku 

1.Sprawozdanie finansowe, 

2.Sprawozdanie roczne w wykonania budżetu Gminy Bądkowo za 2021rok 

Roczne sprawozdanie z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 2021 

rok. obejmuje sprawozdanie opisowe, tabelaryczne i informację o stanie mienia. 

Zgodnie z art. 53 ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021r., poz. 

217 z poź.zm) roczne sprawozdanie finansowe podlega zatwierdzeniu przez organ 

zatwierdzający jakim jest Rada Gminy. 

Rada Gminy zapoznała się z dokumentami o których mowa w art. 271 ustawy o finansach 

publicznych. Komisja Rewizyjna Rady Gminy Bądkowo rozpatrzyła pozytywnie sprawozdanie 

finansowe, sprawozdanie z wykonania budżetu za 2021 rok wraz z pozytywną opinią 

Regionalnej Izby Obrachunkowej w Bydgoszczy o tym sprawozdaniu oraz o stanie mienia 

i wydała pozytywną opinię o sprawozdaniu finansowym Gminy Bądkowo za 2021 rok. 

W związku z powyższym podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne. 
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