Elektronicznie podpisany przez:
RYSZARD ŚWIDER
dnia 25 czerwca 2020 r.

UCHWAŁA NR XIV/160/2020
RADY MIEJSKIEJ W DZIERZGONIU
z dnia 25 czerwca 2020 r.
w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Dzierzgoń za
2019 rok wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2019 rok
Na podstawie art. 270 ust. 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tekst
jednolity Dz.U. z 2019 r. poz. 869, ze zm. 1)) uchwala się, co następuje:
§ 1. 1. Rozpatruje i zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Dzierzgoń za rok obrotowy
2019 w skład którego wchodzą:
1) Bilans z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń na dzień 31.12.2019 r., który po stronie aktywów
i pasywów wykazuje sumę bilansową 4 103 049,23 zł.
2) Łączny bilans samorządowych jednostek budżetowych na dzień 31.12.2019 r., który po stronie
aktywów i pasywów wykazuje sumę bilansową 71 753 965,33 zł.
3) Łączny rachunek zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych za okres od 01.01.2019 r.
do 31.12.2019 r. wykazujący zysk w kwocie 6 132 671,67 zł.
4) Łączne zestawienie zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych: stan funduszu na
31.12.2019 roku wynosi 69 729 152,54 zł.
5) Informacja dodatkowa obejmująca dane wynikające z informacji dodatkowych samorządowych
jednostek budżetowych.
2. Rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Dzierzgoń za 2019 rok.
§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Ryszard Świder

1) Zmiany

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w ( Dz.U. z 2018 r., poz. 2245; Dz.U. z 2019 r.,
poz. 1649; Dz.U. z 2020 r., poz. 284; Dz.U. z 2020 r., poz. 374; Dz.U. z 2020 r., poz. 568; Dz.U. z 2020 r., poz. 695)
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UZASADNIENIE
Na podstawie art. 270 ust. 4. ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych organ
stanowiący jednostki samorządu terytorialnego rozpatruje i zatwierdza sprawozdanie finansowe
jednostki samorządu terytorialnego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu, w terminie do
dnia 30 czerwca roku następującego po roku budżetowym.
Burmistrz Dzierzgonia
Jolanta Szewczun
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