
Zarządzenie nr  44/2011 
Burmistrza Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

Z dnia 30 maja 2011 roku 
 

W sprawie sporządzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania 
finansowego za 2010 rok 

 
Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst 
jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póź. zm.), w związku z rozdziałem 6 ustawy z 
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 
z póź. zm.), oraz § 21, § 22, §23, § 25 ust.3, § 26 ust. 5 i 6  rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 05 lipca 2010r, w sprawie szczegółowych zasad 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 2010r. Nr 128 poz. 861 ) zarządza się co następuje: 
 
§1 
Roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe obejmuje: jednostkę dominującą jako organ 
czyli wykonanie budżetu i jednostkę budżetową czyli Urząd Gminy i Miasta Izbica Kujawska 
oraz jednostki zależne: 
1. jednostki budżetowe 
          - Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Izbicy Kujawskiej 
          - Zespół Ekonomiczno Administracyjny Szkół w Izbicy kujawskiej 
2. samorządowe zakłady budżetowe 
          - Zakład Gospodarki Komunalnej i Wodociągów w Izbicy Kujawskiej 
3. instytucje kultury 
          - Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury w Izbicy Kujawskiej 
          - Biblioteka Publiczna w Izbicy Kujawskiej 
4. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Izbicy Kujawskiej 
 
§2 
Dane jednostek podporządkowanych łączy się z danymi jednostki dominującej metodą 
konsolidacji pełnej. Metoda ta polega na sumowaniu, w pełnej wartości, poszczególnych 
pozycji bilansowych jednostki dominującej i jednostek podporządkowanych oraz dokonaniu 
wyłączeń i korekt. 
 
§3 
Jednostki podporządkowane składają do jednostki dominującej bilans, zestawienie obrotów i 
sald, rozliczenie należności i zobowiązań 
 
§4 
Jednostka dominująca nie dokonuje wyłączeń dotyczących należności i zobowiązań 
 
§5 
Dokumentami konsolidacji są: 
-  bilans skonsolidowany sporządzony zgodnie z załącznikiem nr 10 do rozporządzenia   
   Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r, w sprawie szczegółowych zasad 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 2010r. Nr 128 poz. 861 ) 
-  arkusz konsolidacyjny, w którym dokonuje się sumowania bilansu jednostki dominującej i  
   jednostek podporządkowanych 
 
§6 
Jeżeli w trakcie konsolidacji wynikają nieprawidłowości należy je bezzwłocznie wyjaśnić i 
wprowadzić korekty 
 
§7 
Skonsolidowany bilans Gminy i Miasta Izbica Kujawska jako jednostki samorządu 
terytorialnego jest sporządzany w złotych i groszach, w terminie 3 miesięcy od otrzymania 
ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji 
 
§8 
Bilans skonsolidowany podpisuje kierownik jednostki dominującej – Burmistrz Gminy i 
Miasta Izbica Kujawska 
 
§9 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 
 
 
             BURMISTRZ 
          Marek Śledziński 
 


