
UCHWAŁA NR XXXVIII/310/2021 
RADY MIEJSKIEJ W STRZELCACH OPOLSKICH 

z dnia 30 czerwca 2021 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Gminy Strzelce Opolskie wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu za 2020 rok 

Na podstawie art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305) uchwala się, co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe Gminy Strzelce Opolskie za rok 2020 sporządzone na dzień 
31 grudnia 2020 r., na które składają się: 

1) bilans z wykonania budżetu Gminy Strzelce Opolskie, w którym wg stanu na koniec roku: suma aktywów 
i pasywów zamyka się kwotą 11.945.521,93 zł, wynik wykonania budżetu (nadwyżka) z kwotą 3.066.495,96 zł, 
a stan zobowiązań finansowych z kwotą 13.691.185,41 zł; 

2) bilans jednostki budżetowej i samorządowego zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie, jako łączny 
bilans jednostek budżetowych Gminy Strzelce Opolskie, w którym wg stanu na koniec roku: suma aktywów 
i pasywów zamyka się kwotą 220.285.796,10 zł, fundusz kwotą 214.010.308,37 zł, a wynik finansowy netto 
kwotą 14.386.131,15 zł; 

3) rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych Gminy Strzelce 
Opolskie i samorządowego zakładu budżetowego - wykazujący zysk, wg stanu na koniec roku, w kwocie 
14.386.131,15 zł; 

4) zestawienie zmian w funduszu jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budżetowych i samorządowego 
zakładu budżetowego Gminy Strzelce Opolskie - wykazujące fundusz, wg stanu na koniec roku, w kwocie 
214.010.308,37 zł; 

5) informacja dodatkowa. 

§ 2. Zatwierdza się sprawozdanie Burmistrza Strzelec Opolskich z wykonania budżetu Gminy Strzelce 
Opolskie za rok 2020. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Strzelec Opolskich. 

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodnicząca Rady 
Miejskiej 

 
 

Gabriela Puzik 
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