
Zarządzenie nr 62.2021 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 17 czerwca 2021 r. 

 

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sieroszewice 

 

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym                        

(Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.), art. 40 ust. 3 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.                    

o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305), rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217)  w ramach rozdziału 5 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 2020 r., poz. 342) zarządza się co następuje: 

 

§ 1. Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sieroszewice 

stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Wprowadza się wykaz jednostek organizacyjnych objętych skonsolidowanym bilansem 

Gminy Sieroszewice stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych i zakładu budżetowego 

Gminy Sieroszewice do: 

1) sporządzania bilansu rocznego (zgodnie z załącznikiem nr 5 do Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.), 

2) dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań 

występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym. 

§ 4. Zobowiązuje się Dyrektorów instytucji kultury do: 

1) sporządzania bilansu rocznego uzupełnionego o dodatkowe informacje w zakresie 

należności i zobowiązań wobec jednostek organizacyjnych objętych skonsolidowanym 

bilansem, 

2) dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań 

występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym. 

§ 5. Zobowiązuję Skarbnika Gminy do sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy 

Sieroszewice w terminie do dnia 30 czerwca danego roku. 

§ 6. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.  

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 187/08 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 6 października 

2008 r. w sprawie zasad sporządzania bilansu skonsolidowanego oraz zakres dokumentacji 

konsolidacyjnej. 

§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie po raz pierwszy 

przy sporządzaniu bilansu skonsolidowanego za 2020 rok.  

 

Wójt Gminy Sieroszewice 

/-/ Anatol Piaskowski 

 



 

U Z A S A D N I E N I E 

 

 do Zarządzenia nr 62.2021 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 17 czerwca 2021 r. 

 

 

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Sieroszewice 

 

 

 

Na podstawie § 30 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.      

w sprawie 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 2020 r., poz. 342). 

Informacje zawarte w skonsolidowanym bilansie jednostki samorządu terytorialnego mogą 

być wykazywane z większą szczegółowością niż określona w załącznikach do 

rozporządzenia, jeżeli wynika to z potrzeb lub specyfiki jednostki. 
 

   Wójt Gminy Sieroszewice 

/-/ Anatol Piaskowski 

 

 

                                                                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 


