
            

                                                          

PROJEKT 

UCHWAŁA Nr ……… 

RADY MIASTA MILANÓWKA 

z dnia ………czerwca 2016 roku 

    

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Milanówka za rok 2015 

 

 

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

2016 r. poz. 446) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 

1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, 

poz. 1513, poz. 1854, poz. 1830, poz. 1890, poz. 2150 oraz z 2016 roku poz. 195) 

 

Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:  

 

 

§ 1. 

Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego za rok 2015 wraz ze sprawozdaniem z wykonania 

budżetu Miasta Milanówka za rok 2015, zatwierdza się sprawozdania finansowe za 2015 rok wraz 

ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2015 rok.  

 

§ 2. 

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 

   

    

 Przewodnicząca  

Rady Miasta Milanówka  

 

mgr Małgorzata Trębińska  

   

 

 

 

 



 

Uzasadnienie 

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

Milanówka w terminie do dnia 31 marca 2016 roku przekazała Radzie Miasta Milanówka 

sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Miasta Milanówka za 2015 rok oraz zgodnie z 

zapisami art. 270 ust. 1 ustawy o finansach publicznych Burmistrz Miasta Milanówka w 

terminie do dnia 31 maja 2016 roku przekazała Radzie Miasta Milanówka sprawozdanie 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2015 rok.  

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy o finansach publicznych Rada Miasta Milanówka 

rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze 

sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po 

roku budżetowym.  

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


