
ZARZĄDZENIE NR 49/2019
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 8 marca 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 39/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów dokumentów 
w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz ustalenia 

poziomu istotności, po przekroczeniu którego jednostki dokonują wzajemnych wyłączeń.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U z 2018 r. 
poz. 994  z późniejszymi zmianami), art. 40 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o  finansach publicznych 
(tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późniejszymi zmianami), § 20 ust. 2 i 3 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 poz. 1911) oraz  art. 4 ust. 1, art. 51 ust. 1 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2019 poz. 351)  zarządzam, co następuje:

§ 1. Zmienia się załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 39/2014 z dnia 19 marca 2014 r. w sprawie ustalenia wzorów 
dokumentów w zakresie wzajemnych wyłączeń należności i zobowiązań, przychodów, kosztów i funduszu oraz 
ustalenia poziomu istotności, po przekroczeniu którego jednostki dokonują wzajemnych wyłączeń, który otrzymuje 
brzmienie jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Zastępcy Skarbnika.

§ 3. Zarządzenie wchodzi z życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 49/2019

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 8 marca 2019 r.

Wykaz jednostek budżetowych:

1. Urząd Miejski w Żarowie,

2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Żarowie,

3. Bajkowe Przedszkole w Żarowie,

4. Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w Żarowie,

5. Szkoła Podstawowa im. Jana Brzechwy w Żarowie,

6. Szkoła Podstawowa im. Anny Jenke w Mrowinach,

7. Szkoła Podstawowa im. UNICEF w Imbramowicach.
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UZASADNIENIE

Z uwagi na konieczność z aktualizowania wykazu jednostek budżetowych zobowiązanych do
prowadzenia ewidencji wzajemnych wyłączeń do bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienia zmian w
funduszu jednostki przez dodanie nowej jednostki budżetowej jaką jest Żłobek Miejski „Bajkowa Kraina” w
Żarowie oraz wykreśleniu jednostki budżetowej Gimnazjum im. Jana Pawła II w Żarowie zaistniała
konieczność zmiany załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia.

W związku z powyższym wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.
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