
Uchwała Nr X/52/2011 
Rady Gminy Kosakowo 

z dnia 8 czerwca 2011 roku 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego gminy Kosakowo za 2010 r. wraz ze 
sprawozdaniem z wykonania budżetu  gminy Kosakowo  za  2010r. 
 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. 
zm.), art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) w związku z art. 
270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) 

 

Rada Gminy uchwala,  
co następuje: 

 
§ 1. 

 

Zatwierdza się sprawozdanie finansowe gminy Kosakowo za 2010 r.  na które składa się: 
 
1)  Bilans z wykonania budżetu gminy Kosakowo  sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r.,  
      który po stronie aktywów i pasywów zamyka się  sumą 1 508 523,93 zł, zgodnie   
      z  załącznikiem  nr 1 do niniejszej uchwały, 
2)  Bilans jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony na dzień 31 grudnia 2010 r., 
      który po stronie aktywów i pasywów zamyka się sumą 208 192 355,55 zł,  zgodnie z      
      załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, 
3)  Rachunek zysków i strat jednostek budżetowych gminy Kosakowo sporządzony za okres 
      od 1 stycznia do 31 grudnia 2010 r., wykazujący zysk/stratę  netto w kwocie 
      15 272 306,15 zł, zgodnie z  załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały, 
4)  Zestawienie zmian w funduszu jednostek budżetowych gminy Kosakowo, sporządzone na 
      dzień 31 grudnia 2010 r. który wykazuje sumę 190 353 816,49 zł zgodnie z załącznikiem 
      nr 4 do niniejszej uchwały. 

 
§ 2. 

 
Zatwierdza się złożone przez Wójta sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kosakowo za 
2010r. w brzmieniu określonym załącznikiem Nr 5 do uchwały.  

 
§ 3. 

 
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi. 

 
§ 4. 

 
1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu. 
2. Sprawozdanie o którym mowa w § 2  podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym 

Województwa Pomorskiego. 
 
 
 
 

 



Uzasadnienie 

Ustawa o finansach publicznych z 2009 r. daje delegację poprzez art. 270 ust 4,  rozpatrzenia 
i zatwierdzenia przez organ stanowiący sprawozdania finansowego. Pojęcie sprawozdania 
finansowego, zdefiniowane jest w rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie planu kont 
dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw pomocniczych 
obowiązujące do końca 2010 r. W związku z tym, iż gmina posiada wyłącznie formy 
organizacyjne jako jednostki budżetowe do zatwierdzenie Radzie Gminy  przedkłada się 
zsumowane dane wynikające z jednostkowych sprawozdań finansowych jednostek 
budżetowych. 

 

 


