
UCHWAŁA NR XIV/39/22 
ZGROMADZENIA ZWIĄZKU MIĘDZYGMINNEGO "MAZOWSZE ZACHODNIE" Z SIEDZIBĄ W 

MSZCZONOWIE 

z dnia 23 czerwca 2022 r. 

w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego i sprawozdania z wykonania budżetu Związku 
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za 2021 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. 
poz. 559 z późn. zm.1)) i art. 270 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. 
poz. 305 z późn. zm.2)) oraz § 9 pkt 7 Statutu Związku Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą 
w Mszczonowie (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2002r., Nr 314, poz. 8433 z późn. zm.3)), Zgromadzenie Związku uchwala, 
co następuje: 

§ 1. Zatwierdza się sprawozdanie finansowe wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Związku 
Międzygminnego „Mazowsze Zachodnie” z siedzibą w Mszczonowie za 2021 rok. 

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Przewodniczący Zgromadzenia 
Związku 

 
 

Michał Staniak 

 

 
1) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2022r. poz. 1005 i poz. 1079. 
2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy ogłoszone w Dz.U. z 2021r. poz. 1236, poz. 1535, poz. 1773, poz. 1927, 

poz. 1981, poz. 2270 oraz w Dz. U. z 2022 r. poz. 583, poz. 655 i poz. 1079. 
3) Zmiany tekstu jednolitego wymienionego statutu ogłoszone w Dz. Urz. Województwa Mazowieckiego z 2006r. 

Nr 164 poz. 6470, z 2007r. Nr 150, poz. 4109, z 2011r. Nr 58, poz. 1891. 
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Uzasadnienie 

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych reguluje procedurę absolutoryjną polegającą na 
zatwierdzeniu przez organ stanowiący sprawozdań z wykonania budżetu oraz sprawozdania finansowego. 

Zgromadzenie Związku Międzygminnego, zgodnie z przepisami ww. ustawy, zobligowane zostało do 
rozpatrzenia i zatwierdzenia przedłożonego przez Zarząd sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem 
z wykonania budżetu Związku za 2021 rok. 

Mając na uwadze powyższe, podjęcie niniejszej uchwały jest zasadne 
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