
           

 

DZIENNIK USTAW 
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ 

Warszawa, dnia 7 października 2016 r. 

Poz. 1637 

ROZPORZĄDZENIE 

MINISTRA FINANSÓW 1)
 

z dnia 30 września 2016 r. 

zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki finansowej  
oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego 

Na podstawie art. 12 ust. 2 ustawy z dnia 22 października 2004 r. o jednostkach doradztwa rolniczego (Dz. U. 

z 2016 r. poz. 356 i 1176) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 grudnia 2009 r. w sprawie sposobu prowadzenia gospodarki 

finansowej oraz sporządzania planu finansowego jednostek doradztwa rolniczego (Dz. U. z 2014 r. poz. 1506) wprowadza 

się następujące zmiany: 

1) § 4 otrzymuje brzmienie: 

„§ 4. Plany finansowe jednostek składają się z: 

1) części tabelarycznej, sporządzonej zgodnie z wzorem formularza określonym w załączniku do rozporządzenia 

wydanego na podstawie art. 138 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 

2) części opisowej, zawierającej szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych wielkości liczbowych przychodów 

i kosztów jednostki, w szczególności uzasadnienie kosztów jednostki finansowanych z dotacji celowej.”; 

2) uchyla się § 5; 

3) w § 7: 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„1. Wyboru podmiotu uprawnionego do badania rocznego sprawozdania finansowego jednostek dokonuje 

minister właściwy do spraw rozwoju wsi.”, 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„3. Jednostki przedkładają roczne sprawozdania finansowe do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do 

spraw rozwoju wsi.”; 

4) § 8 otrzymuje brzmienie: 

„§ 8. 1. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego sporządza się w układzie określonym w § 4 i przedkłada 

się do zatwierdzenia ministrowi właściwemu do spraw rozwoju wsi. 

2. Zatwierdzone sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1, jednostki przesyłają ministrowi właściwemu do spraw 

finansów publicznych, w terminie do dnia 10 maja roku następującego po roku, który obejmuje sprawozdanie.”; 

5) uchyla się załącznik do rozporządzenia. 

§ 2. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia. 

Minister Finansów: P. Szałamacha 

                                                           
1) Minister Finansów kieruje działem administracji rządowej – finanse publiczne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa 

Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów (Dz. U. poz. 1900). 
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