
Projekt 
 
 

 
UCHWAŁA NR .................... 

RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE 

z dnia .................... 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Namysłów za 2020 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., 
poz. 713) oraz art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz. 217, 
z 2019 r. poz. 55 i 1655, z 2020 r. poz. 2123), w związku z § 3 ust. 4 oraz § 8a ust. 1 Rozporządzenia Ministra 
Finansów z dnia 31 marca 2020 r. w sprawie określenia innych terminów wypełniania obowiązków w zakresie 
ewidencji oraz w zakresie sporządzenia, zatwierdzenia, udostępnienia i przekazania do właściwego rejestru, 
jednostki lub organu sprawozdań lub informacji (Dz. U. z 2020 r. poz. 570, 1667, z 2021 r. poz. 572),  Rada 
Miejska w Namysłowie uchwala, co następuje: 

§ 1. 1. Zatwierdza się skonsolidowany bilans Gminy Namysłów sporządzony na dzień 31.12.2020 r. za okres 
od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r. 

2. Skonsolidowany bilans stanowi załącznik do niniejszej uchwały. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Namysłowa. 

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   
Przewodniczący Rady 
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Załącznik do uchwały Nr .................... 

Rady Miejskiej w Namysłowie 

z dnia....................2021 r. 
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Uzasadnienie 

Gmina Namysłów jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką dominującą, która sporządza bilans 
skonsolidowany na podstawie obowiązujących przepisów, a w szczególności ustawy o rachunkowości oraz 
szczególnych ustaleń zawartych w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 
w sprawie 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. 

Konsolidacją objęte są: 

a) bilans z wykonania budżetu gminy Namysłów, 

b) bilanse jednostek budżetowych, 

c) bilans instytucji kultury, 

d) bilanse spółek prawa handlowego, w których gmina Namysłów posiada co najmniej 20% udziałów. 

Projektodawca: Burmistrz 
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