-PROJEKTUCHWAŁA NR VII/…../2011
Rady Gminy Zębowice z dnia 14 czerwca 2011 r.
w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2010 rok
Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym ((Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz.220,
Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80,
poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r.
Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337,
z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111,
i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241 oraz z 2010 r. Nr 28, poz.
142 i poz. 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675) oraz art. 270 ust. 4 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240
oraz z 2010 r. Nr 28 poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238,
poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726)
Rada Gminy Zębowice uchwala, co następuje:
§1
Zatwierdzić,
po
jego
rozpatrzeniu,
sprawozdanie
finansowe
ze sprawozdaniem z wykonania budŜetu Gminy Zębowice na 2010 rok.

wraz

§2
Uchwała wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
Uzasadnienie:
Bilans jst - zał Nr 1 - przedstawia po stronie aktywów stan środków finansowych na koncie bankowym
w dniu 31.12.2010 r. – 401 480,14 zł oraz środki, które były dochodami w 2010 r., a nie zdąŜyły wpłynąć
na konto bankowe – 23 538,09 zł. Po stronie pasywów znajduje się kwota zadłuŜenia gminy – 5 080 540,99 zł,
kwota -4 844 007,76 obrazuje róŜnicę pomiędzy dochodami i wydatkami, a kwota 188 485 zł to subwencja
oświatowa na styczeń 2011 r.
Bilans jednostek budŜetowych i zakładu budŜetowego – zał. Nr 2 i 3 – obrazuje po stronie aktywów
stan majątku trwałego, zapasów, naleŜności (bez odsetek) i środków pienięŜnych. Po stronie pasywów
uwidoczniony jest wynik za 2010 r. w AII, stan funduszu jednostki oraz zobowiązania. Kwota 302 970,24 zł
w poz. C jest kwotą, jaka pozostała do zapłaty za przeprowadzoną w 2008 r. modernizację oświetlenia.
Zestawienie zmian w funduszu jednostki – zał. 4 i 5 - przedstawia przeobraŜanie się funduszu
w podziale rodzajowym.
Rachunek start i zysków - zał. Nr 6 i 7 - przedstawia poniesione koszty i uzyskane dochody w podziale
rodzajowym.
Załączniki:
Nr 1 – bilans z wykonania budŜetu jst,
Nr 2 – bilans jednostki budŜetowej,
Nr 3 – bilans zakładu budŜetowego,
Nr 4 – zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie łączne jednostek budŜetowych,
Nr 5 – zestawienie zmian w funduszu jednostki – sprawozdanie zakładów jednostek budŜetowych,
Nr 6 – rachunek strat i zysków jednostki - sprawozdanie łączne jednostek budŜetowych,
Nr 7 – rachunek strat i zysków jednostki - sprawozdanie łączne zakładów budŜetowych.
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