Projekt Prezydenta Miasta

UCHWALA NR
RADY MIASTA RUDA Ś LĄSKA

DRUK NR 43gPs

z dnia
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz
ze sprawozdaniem z wykonania bud ż etu miasta na prawach powiatu Ruda Ś ląska za rok 2014.
Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz ądzie gminnym
(tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 594 z pó ź niejszymi zmianami), art. 12 pkt. 6 w zwi ązku z art.
92 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorz ądzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U.
z 2013 r. poz. 595 z pó ź niejszymi zmianami) oraz art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r. poz. 885 z pó ź niejszymi zmianami),
po zapoznaniu si ę ze sprawozdaniem finansowym za rok 2014 wraz ze sprawozdaniem z wykonania
budż etu miasta na prawach powiatu za 2014 rok i sprawozdaniem o stopniu zaawansowania
realizacji Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2014-2044 oraz pozytywn ą z zastrzeżeniami
opini ą Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2015r. wyra żoną
w Uchwale Nr 4200/V/82/2015 w sprawie opinii o przed łożonym przez Prezydenta Miasta Ruda
śląska sprawozdaniu z wykonania bud żetu za 2014 rok wraz z informacj ą o stanie mienia
komunalnego
na wniosek Prezydenta Miasta
Rada Miasta Ruda Ś ląska
uchwala:
5 1. Zatwierdzi ć sprawozdanie finansowe Miasta Ruda ś ląska za 2014 r. przed łożone
w formie:
a) bilansu jednostki bud żetowej i samorz ądowego zakładu budżetowego sporządzonego
na dzień 31 grudnia 2014 r.
b) bilansu z wykonania bud ż etu jednostki samorz ądu terytorialnego sporz ądzonego
na dzień 31 grudnia 2014 r.
c) rachunku zysków i strat jednostki sporz ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2014 r.
d) zestawienia zmian w funduszu jednostki sporz ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2014 r.
2014 r.

5 2. Zatwierdzi ć sprawozdanie roczne z wykonania bud ż etu miasta na prawach powiatu za
5 3. Uchwał a wchodzi w życie z dniem podj ęcia.

Skarbik Miasta

UZASADNIENIE
do Uchwały Rady Miasta Ruda ś ląska
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem
z wykonania bud ż etu miasta na prawach powiatu Ruda Sl ąska za rok 2014.

Zgodnie z art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
ący jednostki samorz ądu
(Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z pó ź niejszymi zmianami) organ stanowi
terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe jednostki samorz ądu terytorialnego
wraz ze sprawozdaniem z wykonania bud żetu w terminie do dnia 30 czerwca roku nast

ępuj ącego

po roku budżetowym.
Regionalna Izba Obrachunkowa w Katowicach po dokonaniu analizy formalno-prawnej
żetu miasta za rok 2014,
i merytorycznej przed łoż onych materia ł ów dotyczących wykonania bud
stopniu zaawansowania realizacji programów wieloletnich oraz informacji o stanie mienia
y Nr 4200/V/82/2015 z dnia 24 kwietnia 2015
komunalnego Miasta Ruda śląska wyda ła mocą Uchwa ł
ą z zastrze żeniami
V Skł adu Orzekaj ącego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Katowicach pozytywn
ska sprawozdaniu z wykonania bud żetu za
opinię o przedł ożonym przez Prezydenta Miasta Ruda ślą
2014 rok wraz z informacj ą o stanie mienia komunalnego.
Zgodnie z art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Prezydent
ska dnia 31 marca 2015 r. sprawozdanie
Miasta Ruda ś ląska przedstawi ł a Radzie Miasta Ruda ślą
ądzenie
roczne z wykonania bud ż etu miasta na prawach powiatu za 2014 rok (Zarz
SP.0050.3.122.2015 Prezydenta Miasta Ruda śląska z dnia 31 marca 2015 roku) oraz zgodnie
a w dniu 30 kwietnia 2015 roku
z art. 270 ust. 1 ww. ustawy Prezydent Miasta Ruda Śląska przekaza ł
śląska,
pismem o sygnaturze SP.0004.7.2015. sprawozdanie finansowe miasta Ruda
na które skł ada si ę
etowego sporz ądzonego

1.

bilans jednostki bud ż etowej i samorz ądowego zakł adu budż

2.

na dzie ń 31 grudnia 2014 r.
ądzonego na
bilans z wykonania bud żetu jednostki samorz ądu terytorialnego sporz
dzień 31 grudnia 2014 r.

3.
4.

rachunek zysków i strat jednostki sporz ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2014 r.
zestawienie zmian w funduszu jednostki sporz ądzonego na dzie ń 31 grudnia 2014 r.

W związku z powy ższym podj ęcie uchwa ł y jest zasadne.
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