
ZARZĄDZENIE NR W.0050.25.2013 
Wójta Gminy Zębowice z dnia  18 czerwca 2013 r. w sprawie zasad sporządzania 

skonsolidowanego bilansu gminy Zębowice 
 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 i art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. ustawy  
z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594) w związku  
z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r.  
poz. 330) oraz § 21 Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów 
budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budŜetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 330) 
 
 

Wójt Gminy Zębowice zarządza, co następuje: 
 
 

§ 1 
 
 Konsolidacja bilansu Gminy Zębowice obejmuje poniŜej wymienione jednostki: 
1. Urząd Gminy w Zębowicach – bilans z wykonania budŜetu jst wg zał. Nr 9  

do w/w rozporządzenia i bilans jednostki budŜetowej wg zał. Nr 5 do w/w rozporządzenia, 
2. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Zębowicach - bilans jednostki budŜetowej  

wg zał. Nr 5 do w/w rozporządzenia, 
3. Publiczne Przedszkole w Zębowicach - bilans jednostki budŜetowej wg zał. Nr 5  

do w/w rozporządzenia, 
4. Zespół Gimnazjalno-Szkolny w Zębowicach - bilans jednostki budŜetowej wg zał. Nr 5  

do w/w rozporządzenia, 
5. Zakład Gospodarki komunalnej i Wodociągów w Zębowicach - bilans zakładu 

budŜetowego wg zał. Nr 5 do w/w rozporządzenia, 
6. Gminny Ośrodek Informacji, Kultury i Czytelnictwa w Zębowicach – bilans wg zał. Nr 1 

do ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330). 
 

§ 2 
 

 Bilans z wykonania  budŜetu gminy jest sprawozdaniem jednostki dominującej. 
 

§ 3 
 

 Skonsolidowane sprawozdanie finansowe dokonywane jest metoda konsolidacji 
pełnej, polegającej na sumowaniu w pełnej wartości poszczególnych pozycji sprawozdań 
jednostki dominującej i jednostek zaleŜnych, dokonaniu ewentualnych korekt 
konsolidacyjnych. 
 

§ 4 
 
 Etapy sporządzenia bilansu skonsolidowanego: 
1. weryfikacja pod względem formalnym i rachunkowym sprawozdań jednostkowych 

objętych konsolidacją,  
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2. sporządzenie zbiorczego arkusza konsolidacyjnego na wzorze wg zał. Nr 10  
do Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, samorządowych zakładów 
budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budŜetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej  
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330) poprzez naniesienie poszczególnych pozycji z bilansów, 

3. dokonanie ewentualnych korekt i wyłączeń. 
 

§ 5 
 

 W przypadku konieczności rozszerzenia zakresu informacji prezentowanych  
w skonsolidowanym bilansie, decyzję o sporządzeniu dokumentacji dodatkowej podejmuje 
Skarbnik Gminy. 
 

§ 6 
 
 Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia. 
 
 
 
 


