
UCHWAŁA NR 32/18 

ZARZĄDU POWIATU JAROCIŃSKIEGO 

z dnia 31 grudnia 2018 r. 

w sprawie ustalenia instrukcji do sporządzania informacji dodatkowej 
do sprawozdania finansowego Powiatu Jarocińskiego 

Na podstawie art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2018 r. poz.995 ze zm.) w związku z art, 4 ust. 1 i art. 51 ustawy z dnia 
29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) oraz § 23 i § 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 ze zm.) Zarząd 
Powiatu Jarocińskiego uchwala co następuje: 

§ 1. Ustala się wykaz jednostek organizacyjnych i administracji zespolonej Powiatu Jarocińskiego 
zgodnie z załącznikiem nr 1 zobowiązanych do sporządzania jednostkowego sprawozdania 
finansowego, składającego się z: 

1) Bilansu, 
2) Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy), 
3) Zestawienia zmian w funduszu jednostki, 
4) Informacji dodatkowej. 

§2. Ustala się instrukcję do sporządzania informacji dodatkowej do sprawozdania finansowego 
zgodnie z załącznikiem nr 2 w układzie wynikającym z załącznika nr 12 do rozporządzenia Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 ze zm.). 

§3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego do 
wprowadzenia odpowiednich zmian do polityki rachunkowości jednostki w celu rzetelnego i jasnego 
przedstawienia sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki w sprawozdaniu 
finansowym. 

§4. Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu Jarocińskiego oraz kierownikom 
jednostek organizacyjnych Powiatu Jarocińskiego. 

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do sporządzania sprawozdań 
finansowych za 2018 rok i lata następne. 

Lidia Czechak 


