
ZARZĄDZENIE Nr 0050.54.2019 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 08 maja 2019 roku 
 

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego  Gminy Dobromierz za rok 2018 
 
                  Na podstawie art. 30 ust.2  pkt  4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym  
( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), art. 270 ust.1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
( Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) zarządza się , co następuje: 
 
§ 1. Przedstawia się Radzie Gminy Dobromierz sprawozdanie finansowe Gminy Dobromierz   
za rok 2018. 
 
§ 2. Sprawozdanie finansowe Gminy Dobromierz obejmuje: 
1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Dobromierz, 
2. Bilans jednostki budżetowej – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, 
3. Rachunek zysków i strat – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych,  
4. Zestawienie zmian w funduszu – sprawozdanie łączne jednostek budżetowych, 
5. Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek 
budżetowych. 
 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                                                                 
                                                                                                                     
                                                                                                            
                                                                                                         Wójt Gminy 
                                                                                                          Jerzy Ulbin 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sporządził: 
B.Z. 
 
 



                                                                                                                                                                                        
Uzasadnienie 

ZARZĄDZENIE Nr 0050.54.2019 
WÓJTA GMINY DOBROMIERZ 

z dnia 08 maja 2019 roku 
 

w sprawie przedstawienia sprawozdania finansowego  Gminy Dobromierz za rok 2018 
 

Zgodnie z art. 270 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, w terminie do 31 
maja roku następującego po roku budżetowym, zarząd przekazuje organowi stanowiącemu sprawozdanie 
finansowe jednostki samorządu terytorialnego. 
 
Zakres jaki obejmuje sprawozdanie finansowe określa § 28 rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911). 
 
Sprawozdanie finansowe Gminy Dobromierz obejmuje: 
1. Bilans z wykonania budżetu Gminy Dobromierz, 
2. Bilans jednostki budżetowej, rachunek zysków i strat, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz 
informacje dodatkowe jednostek budżetowych Gminy Dobromierz, tj: 
      - Urzędu Gminy Dobromierz, 
      - Szkoły Podstawowej im. Jana Brzechwy w Dobromierzu, 
      - Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Gniewkowie, 
      - Szkoły Podstawowej im. Henryka Sienkiewicza w Roztoce, 
      - Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobromierzu. 

 
 

 
                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                              
                               
 
 
  
 
 
 
 
                                                                                                                                           
        
              
 

 
 

                
 


