
PROJEKT 

 

Uchwała Nr …………………. 

Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

z dnia ………………………… 

 

 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego  

wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 

rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

 

             

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie 

gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446), art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938  i poz. 1646, z 2014 r. poz. 

379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 

1117, poz. 1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, 

poz. 1890 i poz. 2150, z 2016 r. poz. 195) uchwala się, co następuje: 

 

§ 1. Po rozpatrzeniu sprawozdania finansowego jednostki samorządu terytorialnego wraz ze  

sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok                 

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. i informacji o stanie mienia Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego za 2015 rok oraz po zapoznaniu się z opinią Regionalnej Izby 

Obrachunkowej o przedłożonym przez Prezydenta Miasta sprawozdaniu z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok, opiniami komisji stałych Rady 

Miasta dotyczącymi wykonania budżetu Miasta za rok 2015 z korektą z dnia 15 kwietnia 

2016 r. i opinią Komisji Rewizyjnej Rady Miasta Piotrkowa Trybunalskiego Nr 5/17/16 

podjętą na posiedzeniu w dniu 12 maja 2016 roku  

– zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

         

§ 2.  Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



U z a s a d n i e n i e 

 

do projektu uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki 

samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta 

Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. 

 

W dniu 12 maja 2016 r. komisje stałe Rady Miasta, na wspólnym posiedzeniu, opiniowały 

sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 r. z korektą  

z dnia 15 kwietnia 2016 r. wraz z informacją o stanie mienia Miasta Piotrkowa Trybunalskiego 

za 2015 rok. Wszystkie komisje zaopiniowały powyższe sprawozdanie pozytywnie. 

Komisja Rewizyjna na swym posiedzeniu również w dniu 12 maja 2015 r. rozpatrzyła 

sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Miasta za 2015 r.  

z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. i informacją o stanie mienia Miasta Piotrkowa 

Trybunalskiego. Zapoznała się również z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi 

Zespół Zamiejscowy w Piotrkowie Trybunalskim dotyczącą sprawozdania z wykonania 

budżetu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 rok, zawartą w Uchwale Składu 

Orzekającego Nr II/79/2016 z dnia 05 maja 2016 r.  

Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej w Łodzi powyższą uchwałą 

zaopiniował pozytywnie sprawozdanie Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego  

z wykonania budżetu za 2015 r.  

Komisja Rewizyjna Rady Miasta po zapoznaniu się ze wszystkimi dokumentami oraz po 

wysłuchaniu wyjaśnień Skarbnika Miasta – wydała opinię Nr 5/17/16,  którą 7 głosami za, przy 

4 głosach przeciwnych, bez głosów wstrzymujących, zaopiniowała pozytywnie sprawozdania: 

finansowe jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu 

Miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 r. z korektą z dnia 15 kwietnia 2016 r. i informacją 

o stanie mienia komunalnego miasta Piotrkowa Trybunalskiego za 2015 r.  

Brak jest zatem przeszkód uniemożliwiających zatwierdzenie przez Radę Miasta 

powyższych sprawozdań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


