
Projekt 
 
 

 
Uchwała Nr .................... 

Rady Miejskiej w Jaworznie 

z dnia .................... 2022 r. 

w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu 
wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 18a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie 
gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 559 z późn. zm.), art. 12 pkt 6 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. 
o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 528 z późn. zm.), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn. zm.), po 
rozpatrzeniu sprawozdania finansowego miasta Jaworzna za 2021 rok, sprawozdania z wykonania 
budżetu miasta Jaworzna za 2021 rok, po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej 
w Katowicach o tym sprawozdaniu, na wniosek Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Jaworznie 

Rada Miejska w Jaworznie 
 uchwala, co następuje: 

§ 1  

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe miasta Jaworzna za 2021 rok wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2021 rok. 

§ 2  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Rady 
Miejskiej w Jaworznie 

 
Marzena  Czarny 
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UZASADNIENIE

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej  w Jaworznie dokonała analizy przedłożonego przez Prezydenta Miasta
Jaworzna  sprawozdania  z  wykonania  budżetu  za  2021  rok  wraz  z  Informacją  o  stanie  mienia  jednostki
samorządu terytorialnego – Gminy Miasta Jaworzna za rok 2021.

Komisja  Rewizyjna  dokonała  również  analizy  Sprawozdania  finansowego  Miasta  Jaworzna  za  2021  rok
składającego się z bilansu z wykonania budżetu miasta Jaworzna za 2021 rok, łącznego bilansu obejmującego
dane  wynikające  z  bilansów  samorządowych  jednostek  budżetowych,  łącznego  rachunku  zysków  i  strat
obejmującego dane wynikające z rachunku zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych i łącznego
zestawienia zmian w funduszu obejmującym dane wynikające  z zestawień zmian w funduszu samorządowych
jednostek budżetowych.

Komisja Rewizyjna Rady Miejskiej w Jaworznie uznała ujęte w sprawozdaniach dane za rzetelne, prawidłowe
i zgodne ze stanem faktycznym.

Wobec powyższego Komisja Rewizyjna przedkłada Wysokiej Radzie projekt uchwały w sprawie rozpatrzenia
i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z tytułu wykonania budżetu miasta Jaworzna
za 2021 rok.

Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej
         Rady Miejskiej w Jaworznie

 
    Marzena Czarny 

Jaworzno, dnia 1 czerwca 2022 r.
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