
WOJT GMINY 
Z A K R Z E W O 

woj. kujawsko-pomorskie 

Zarz^dzenie Nr 28/2014 
Wojta Gminy Zakrzewo 

z dnia 28 maja 2014r. 

w sprawie: zasad sporz^dzania skonsolidowanego bilansu Gminy Zakrzewo za 2013 rok 

N a podstawie art. 33 ust. 1 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie gminnym 
(Dz. U . z 2013r. , poz. 594 ze zm. ) w zwi^zku z rozdzialem 6 ustawy z dnia 29 wrzesnia 
1994 r. o rachunkowosci (Dz .U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz § 21, § 23, § 25 ust.3 i § 26 
ust.5 i 6 Rozporzqdzenia Ministra Finansow z dnia 5 lipca 201 Or. w sprawie szczegolnych 
zasad rachunkowosci oraz pianow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz^dowych zaktadow budzetowych, 
panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majqcych 
siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U . z 2013r. poz.289 ze zmianami) 
zarzqdzam, co nast^puje: 

§ 1, Konsolidacja bilansu Gminy obejmuje bilanse : 
1/ Jednostek organizacyjnych : 

a/ Urz^du Gminy, 
b/ bilans budzetu Gminy, 
c/ Gminnego Osrodka Pomocy Spolecznej, 
c/ Zespolu Obslugi Szkol , ktory z uwagi na zawarte porozumienie o prowadzeniu 

dokumentacji fmansowo- ksi^gowej, jest zbiorczym bilansem dla: Zespolu Obslugi 
Szkol, Publicznego Gimnazjum im. Jana Kasprowicza w Zakrzewie, Publicznej Szkoly 
Podstawowej w S^dzinie , Publicznej Szkoly Podstawowej im. Wladyslawa I Lokietka 
w Siniarzewie, Publicznej Szkoly Podstawowej w Zakrzewie, Zespolu Szkol w 
Zakrzewie, 

d/ Publicznego Przedszkola w Zakrzewie. 
21 Gminnej Biblioteki Publicznej w Zakrzewie - samorz^dowej instytucji kultury. 
3/ Domu Kultury w Zakrzewie - samorz^dowej instytucji kultury. 

§ 2. Bilans z wykonania budzetu gminy jest sprawozdaniem jednostki dominuj^cej. 

§ 3. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonywane jest metod^ konsolidacji petnej, 
polegajqcej na sumowaniu w pelnej wartosci, poszczegolnych pozycji odpowiednich 
sprawozdah jednostkowych jednostki dominuj^cej i jednostek zaleznych, dokonaniu wylqczen 
oraz innych korekt konsolidacyjnych w zakresie wzajemnych powi^zan kapitalowych 
i rozrachunkow. 

§ 4. Jednostki wymienione w § 1 sporz^dzajq bilanse jednostkowe w terminie do 31 marca 
roku nast^pnego w zlotych i w groszach i przekazuj^ do Skarbnika Gminy wraz z informacj^ 
zawieraj^c^ istotne dane i objasnienia maj^ce wplyw na sytuacj? majqtkowq i finansow^ 
jednostki. 

1) Dla celow konsolidacji bilansu jednostki samorz^du terytorialnego ustala si^ co 
nast^puje: 
- bilans z wykonania budzetu sporz^dza si^ na druku wg zal^cznika Nr 9, a bilanse 

jednostek budzetowych wg zalqcznika N r 5 rozporz^dzenia Ministra Finansow z 
dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie: szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow 
kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz^du terytorialnego. 



jednostek budzetowych, samorz^dowych zaktadow budzetowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj^cych siedzib^ 
poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U . z 2013r. poz.289 zmianami) 
oraz bilans samorzqdowych instytucji kultury - Gminnej Biblioteki Publicznej w 
Zakrzewie i Domu Kultury w Zakrzewie na druku wg zat^cznika nr 1 do ustawy o 
rachunkowosci (Dz. U . z 2013r. poz. 330 ze zm.). 

2) Przyjmuje si^, ze za 2013 r. bilans skonsolidowany jednostki samorzqdu 
terytorialnego zostanie sporz^dzony na druku - zal^czniku N r 10 do Rozporzqdzenia 
Ministra Finansow z dn. 5.07.2010 r. w sprawie: szczegolnych zasad rachunkowosci 
oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz^du terytorialnego 
oraz niektorych jednostek sektora finansow publicznych (Dz. U . z 2013r. , poz. 289 ze 
zmianami). 

§ 5. Skonsolidowany bilans Gminy Zakrzewo, jako jednostki samorz^du terytorialnego jest 
sporzqdzany w terminie nie pozniej niz do 30 czerwca. 

§ 6. Bilans skonsolidowany podpisuje kierownik jednostki dominujqcej - Wojt Gminy 
Zakrzewo oraz Skarbnik Gminy. 

§ 7. Dokumentacja konsolidacji podlega ochronie i przechowywaniu w siedzibie Urz^du 
Gminy wg ogolnych zasad zawartych w przepisach rozdzialu 8 ustawy o rachunkowosci. 

§ 8. W zakresie nieuregulowanym niniejszym Zarz^dzeniem maj^ zastosowanie odpowiednie 
przepisy ustawy o rachunkowosci, rozporzqdzenie Ministra Finansow w sprawie: 
szczegotowych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow 
jednostek samorz^du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz^dowych zaktadow 
budzetowych, panstwowych fiinduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych 
maj^cych siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej. 

§ 9. Traci moc Zarz^dzenie N r 29/2013 Wojta Gminy Zakrzewo z dnia 6 czerwca 2013r. 

§ 10. Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporz^dzenia 
bilansu skonsolidowanego za 2013 rok. 


