
ZARZĄDZENIE NR SG.0050.35.2015 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 12 marca 2015 r.

w sprawie sporządzenia sprawozdania finansowego Gminy Zdzieszowice za rok 2014

Na podstawie art. 51 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2013 r. poz.330, poz.613, 
z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz.4) oraz § 20 ust 2 i 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 
2010 r. w sprawie szczegółowych zasad 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 (Dz. U. z 2013 r. poz. 289) zarządza się co następuje :

§ 1. 1. Sprawozdanie finansowe Gminy Zdzieszowice za 2014 rok składa się z:

1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych,

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków i strat samorządowych 
jednostek budżetowych,

4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian w funduszu 
samorządowych jednostek budżetowych. Wykaz jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice 
zobowiązanych do sporządzenia jednostkowych sprawozdań finansowych zawiera załącznik nr 1 do 
niniejszego zarządzenia.

2. Sporządzając łączne sprawozdania finansowe należy dokonać wzajemnych wyłączeń występujących 
pomiędzy jednostkami budżetowymi w zakresie:

1) należności i zobowiązań,

2) przychodów i kosztów,
3) zmniejszeń i zwiększeń funduszu.

3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Zdzieszowice do przedłożenia wraz 
z sprawozdaniem finansowym wykazów dotyczących wzajemnych wyłączeń w zakresie:

1) wyłączeń do bilansu, wg załącznika nr 2 do zarządzenia,

2) wyłączeń do rachunków zysków i strat, wg załącznika nr 3 do zarządzenia,

3) wyłączeń do zestawienia zmian w funduszu, wg załącznika nr 4 do zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych gminy 
Zdzieszowice.
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