
Zarzadzenie Nr 0050.159.2013
Burmistrza Ujazdu

z dnia 04 marca 2013 roku

w sprawie wzajemnych wylaczen i rozliczen miedzy jednostkami

Na podstawie art.30 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzadzie gminnym
(Dz.U. z 2001rokuNr 142poz.1591,z 2002rokuNr 23,poz.220,Nr 62 poz.558,Nr 113
poz.984, Nr 153 poz.1271, Nr 214 poz.1806, z 2003 roku Nr 80 poz.717, Nr 162 poz.1568
z 2004rokuNr 102poz. 1055,Nr 116poz.1203,Nr 167poz.1759z 2005rokuNr 172
poz.1441, Nr 175 poz.1457, z 2006 roku Nr 17 poz.128, Nr 181 poz. 1337, z 2007 roku
Nr 138 poz. 974, Nr 173 poz.1218, z 2008 roku Nr 180 poz. 1111, Nr 223 poz.1458
z 2009 roku Nr 52 poz.420, Nr 157poz.1241 z 2010 roku Nr 28 poz. 142 i 146, Nr 40
poz.230, Nr 106 poz. 675, z 2011 roku Nr 21 poz. 113Nr 117 poz.679, Nr 134 poz.777,
Nr 149poz.887, Nr 217 poz.1281 z 2012 roku poz.567, z 2013 roku poz.153) oraz § 20 ust
2 i 3 rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie
szczególowych zasad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów
jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzadowych zakladów
budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych
majacych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej(Dz. U. z 201Or.Nr 128,poz 861
ze zmianami) zarzadzam co nastepuje:

§1

1. Zobowiazuje sie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd do prowadzenia
ewidencji ksiegowej wzajemnych wylaczen: naleznosci i zobowiazan, przychodów i
kosztów, funduszu jednostki, na koncie pozabilansowym 976"Wzajemne rozliczenia miedzy
jednostkami"
Ewidencja powinna zawierac: nazwe kontrahenta, rodzaj naleznosci/zobowiazania, rodzaj
przychodu/kosztu, wykaz wzajemnych operacji dotyczacych funduszu.

2. Zobowiazuje sie kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Ujazd do dolaczenia do
rocznych sprawozdan finansowych arkuszu wylaczen w którym wykazuja informacje
potrzebne do sporzadzenia lacznego sprawozdania finansowego zgodnie ze wzorem
okreslonym w zalaczniku do niniejszego zarzadzenia.

§2

I.Ewidencja analityczna winna byc prowadzona w sposób umozliwiajacy ustalenie
wzajemnych rozliczen odrebnie dla naleznosci, zobowiazan, przychodów, kosztów,
nieodplatnie otrzymanych/przekazanych srodków trwalych pomiedzy jednostkami itp.

2.Ewidencja wzajemnych wylaczen miedzy jednostkami powinna byc prowadzona na
biezaco w dacie dokonania operacji gospodarczej.

3.Arkusze wzajemnych rozliczen miedzy jednostkami podlegaja uzgodnieniu przez
odpowiednie jednostki zgodnie zalacznikiem do niniejszego zarzadzenia.
W przypadku wystapienia róznic nalezy je niezwlocznie wyjasnic i doprowadzic do
zgodnosci sald u obu stron.

--



§3

Referat Finansowo-Budzetowy Urzedu Miejskiego w Ujezdzie sprawdza przedlozone
sprawozdania finansowe oraz arkusze wylaczen i sporzadza laczne sprawozdanie finansowe
po dokonaniu wzajemnych wylaczen.

§4

Wykonanie Zarzadzenia powierza sie Skarbnikowi Gminy i Kierownikom samorzadowych
jednostek budzetowych, zakladu budzetowego, Dyrektorowi Miejsko-Gminnego Osrodka
Dzialalnosci Kulturalnej

§5

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

--



Zalacznik do Zarzadzenia
Burmistrza Ujazdu
Nr 0050.159.2013
z 04.03.2013

Arkusz wylaczen

Tabela I -naleznosci za rok

Nazwa i adres
kontrahenta

Tytul
naleznosci

Data
dokumentu

Rodzaj
dokumentu

Tabela II-zobowiazania za rok

Nazwa i adres
kontrahenta

Data
dokumentu

Rodzaj
dokumentu

Rachunek zysku i strat za rok

Zestawienie zmian w funduszu za rok

Lp. Nazwa i adres
kontrahenta

Konto ksiegowe na
którym ujeto operacje
gospodarcza

Kwota IData
dokumentu

Rodzaj
dokumentu

Podpis Glównego Ksiegowego Podpis Ki

- - - -- - --

Lp. Nazwa i adres Nazwa Konto Kwota Data Rodzaj
kontrahenta przychodu ksiegowe dokumentu dokumentu

na którym
ujeto
przychód

Lp. Nazwa i adres Nazwa Konto Kwota Data Rodzaj
kontrahenta kosztu ksiegowe dokumentu dokumentu

na którym
ujeto
koszt


