
UCHWAŁA NR XLVI/350/2022
RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta Maków Mazowiecki za 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r., 
poz. 559 ze zm.) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2021 r., poz. 305 ze zm.),

Rada Miejska w Makowie Mazowieckim 
uchwala, co następuje:

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Maków 
Mazowiecki za 2021 rok.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodnie zący Rady 
Miejskiej

Artur Miecznikowski
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UZASADNIENIE 
DO UCHWAŁY NR XLVI/350/2022 

RADY MIEJSKIEJ W MAKOWIE MAZOWIECKIM

z dnia 22 czerwca 2022 r.

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 
Miasta Maków Mazowiecki za 2021 rok

Zarządzeniami Nr 436/2022 z dnia 30 marca 2022 roku oraz Nr 466/2022 z dnia 31 maja 2022 roku 
Burmistrz Miasta Maków Mazowiecki przedłożył Radzie Miejskiej w Makowie Mazowieckim 
sprawozdanie z wykonania budżetu miasta oraz sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego 
za 2021 rok.

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Warszawie uchwałą nr 3.e./89/2022 
z dnia 15 kwietnia 2022 roku wyraził pozytywną opinię o przedłożonym przez Burmistrza Miasta Maków 
Mazowiecki sprawozdaniu z wykonania budżetu Miasta za 2021 rok.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Makowie Mazowieckim na posiedzeniu w dniu 3 czerwca 
2022 roku pozytywnie zaopiniowała przedstawione sprawozdanie finansowe oraz sprawozdanie 
z wykonania budżetu Miasta Maków Mazowieckiego za 2021 rok.

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, organ 
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego 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 powyższym podjęcie niniejszej uchwały należy uznać za uzasadnione.

PRZEWODNICZĄCY RADY

Dariusz Arf.JjMiLsuikawski
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