
 
Uchwała Nr VI/40/20 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 
z dnia 25 sierpnia 2020 r. 

 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2019 r. Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 
 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, art. 69 ust. 3 i art.73a ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 

1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 i 1378) oraz art. 4 ust. 2, art. 270 ust. 4 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 i 

2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568, 695 i 1175) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje 

 

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdania finansowe ZMiGDP za 2019 r. zamykające się 

kwotami, po stronie aktywów i pasywów: 

 

1. Bilans łączny jednostek budżetowych   11 456 978,24 zł. 

2. Bilans z wykonania budżetu                 2 604 486,99 zł. 

3. Skonsolidowany bilans                 14 061 465,23 zł   

wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2019 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 2019 r. w kwocie (+) 

313 512,51 zł., która zmniejszy fundusze jednostek. 

 

§ 4. Przyjmuje się i zatwierdza wynik finansowy budżetu ZMiGDP  w wysokości  555 047,06 zł, 

który powiększy skumulowany wynik budżetu. Aktywa netto budżetu zamkną się kwotą 

2 342 287,01 zł.  

 

§ 5. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2019 r., które zamyka się 

kwotami: 

                                                                  Plan:                          Wykonanie: 

1. Dochody ogółem                       17 278 887,48 zł.                   14 543 597,03 zł.         

2. Wydatki ogółem                        17 142 444,61 zł.                   13 988 549,97 zł. 

Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu     (+) 136 442,87 zł.                  (+) 555 047,06 zł 

wraz z częścią opisową oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2019 

roku. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Z – ca Przewodniczącego Zgromadzenia 

 

  Krzysztof Plewko 


