
UCHWAŁA NR X/66/2019
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 506) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. 
poz. 869), Rada Miejska w Makowie Mazowieckim uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Maków 
Mazowiecki za 2018 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady 
Miejskiej

Dariusz 
Artur Miecznikowski
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Wyciąg z projektu protokołu

X sesji Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim

odbytej w dniu 20 maja 2019 r. w budynku Urzędu Miejskiego

pod przewodnictwem

Przewodniczącego Rady Miejskiej Dariusza Artura Miecznikowskiego

Ustawowy skład Rady 15 radnych. Obecnych na sesji było 15 radnych.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski stwierdził quorum. Podejmowane uchwały i decyzje 
mają moc prawną.

Obrady X sesji trwały w czasie od godz. 1400 do godz. 1650.

Ad pkt 5 w brzmieniu:

Rozpatrzenie projektów uchwał lub zajęcie stanowiska:

ppkt 3) 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok,

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski otworzył dyskusję w przedmiocie projektu uchwały 
i poprosił Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Grzegorza Boguszewskiego o zabranie głosu.

Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Grzegorz Boguszewski odczytał Opinię Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Makowie Mazowieckim z dnia 9 maja 2018 r. w sprawie rozpatrzenia sprawozdania finansowego, 
sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki wraz z opinią Regionalnej Izby 
Obrachunkowej o tym sprawozdaniu, oraz informacji o stanie mienia komunalnego za 2018 rok, która stanowi 
załącznik nr 7 do protokołu.

Przewodniczący RM Dariusz Artur Miecznikowski odczytał uchwałę nr Os.157.2019 Składu Orzekającego 
Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie z dnia 18 kwietnia 2019 roku w sprawie wydania opinii 
o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 
2018 rok, która stanowi załącznik nr 8 do protokołu.

Pytań i uwag nie było, wobec czego Wiceprzewodniczący RM Arkadiusz Dobrzyński odczytał treść projektu 
uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok.

Następnie Przewodniczący RM Jerzy Dąbrowski projekt uchwały poddał pod głosowanie imienne:

za – 15 głosów, przeciw - 0 głosów, wstrzymało się – 0 głosów.

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim w obecności 15 radnych, 15 głosami „za”, podjęła uchwałę 
Nr X/66/2019 z dnia 20 maja 2019 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok, która stanowi załącznik nr 9 do 
protokołu.

Imienny wykaz głosowania stanowi załącznik nr 10 do protokołu.

Protokołowała:

Inspektor UM Przewodniczący Rady Miejskiej

/-/ Małgorzata Cikacz                                                                            /-/ Dariusz Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE
DO UCHWAŁY NR X/66/201

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 20 maja 2019 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem

z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowiecki za 2018 rok

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych organ

stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki

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

budżetowym.

Mając na uwadze powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały uznaje się za zasadne.
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