
 
Uchwała nr IX/57/21 

Zgromadzenia Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty 

 
z dnia 24 sierpnia 2021 r. 

 
w sprawie przyjęcia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z 

wykonania budżetu za 2020 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. 173  i 1378 oraz z 2021 r. poz. 1038) oraz 

art. 4 ust. 2, art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 

2021 r. poz. 305) Zgromadzenie Związku uchwala, co następuje 

 

§ 1. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdania finansowe ZMiGDP za 2020 r. zamykające się 

kwotami, po stronie aktywów i pasywów: 

 

1. Bilans łączny jednostek budżetowych   11 865 423,27 zł 

2. Bilans z wykonania budżetu                 3 309 162,36 zł 

3. Skonsolidowany bilans                 15 174 585,63 zł   

 

wraz z informacją dodatkową do sprawozdania finansowego ZMiGDP za 2020 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 2020 r. w 

(+)1 682 614,31 zł, która zwiększy fundusze jednostek. 

 

§ 4. Przyjmuje się i zatwierdza wynik finansowy budżetu ZMiGDP  w wysokości  (+)801 267,37 

zł., który powiększy skumulowany wynik budżetu.  

 

§ 5. Przyjmuje się i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu za 2020 r., które zamyka się 

kwotami: 

                                                                  Plan:                          Wykonanie: 

1. Dochody ogółem                         12.687.994,93 zł.               11.308.334,21 zł.             

2. Wydatki ogółem                         13.187.467,89 zł.               10.507.066,84 zł. 

Nadwyżka (+) deficyt (-) budżetu    (-)  499.472,96 zł.          (+) 801.267,37 zł.  

 

wraz z częścią opisową oraz informację o stanie mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2020 

roku. 

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
 
 

z-ca Przewodniczącego  Zgromadzenia 
 
 

     Krzysztof Plewko 


