
 
Uchwała nr VII/47/16 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
z dnia 22 czerwca 2016 r. 

 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2015 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 
 

 Na podstawie art. 270 ust.4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.tj. 

Dz. U. z 2013 r. poz.885 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. 

U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 

budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 

mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 128, poz.861) oraz art. 18 ust. 

2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 446 z 

późn. zm.) Zgromadzenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty uchwala, co następuje: 

 
§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdania finansowe ZMiGDP za 2015 r. zamykające się 

kwotami, po stronie aktywów i pasywów: 

 

1. Bilans łączny jednostek budżetowych   21 239 830,09 zł. 

2. Bilans z wykonania budżetu                  6 528 805,83 zł. 

3. Skonsolidowany bilans                 17 757 633,19 zł.  

  

wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2015 r. 

 

§ 2. Przyjmuje się i zatwierdza łączny rachunek zysków i strat jednostek budżetowych Związku 

oraz łączne zestawienie zmian w funduszach jednostek budżetowych Związku. 

 

§ 3. Przyjmuje się i zatwierdza zysk bilansowy jednostek budżetowych za 2015 r. w kwocie 

9 274 807,98 zł., który zostanie przeznaczony na realizację projektów. 

 

§ 4. Przyjmuje się i zatwierdza wynik finansowy budżetu ZMiGDP  w wysokości – 4 567 291,58  

zł., który pomniejszy skumulowany wynik budżetu. Aktywa netto budżetu zamkną się kwotą 

1 002 646,59 zł.  

§ 5. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2015 r., które zamyka się 

kwotami: 

1. Dochody budżetowe  56 644 149,60 zł. 

2. Wydatki budżetowe               61 211 441,18 zł. 

3. Niedobór budżetu                   4 567 297,58 zł. 

wraz z częścią opisową oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2015 

roku. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

Przewodniczący Zgromadzenia 

/-/ Marek Kuźma 


