
 

Zarządzenie Nr 109/13 

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy 

Trzcianka za 2012 rok 
 

 

Na podstawie art. 55 ust. 1 i art. 63c ust. 4 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.) oraz § 21 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 

szczególnych 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 2013, poz. 289) zarządza się, co następuje: 

 

 

§ 1. 1. Zatwierdza się bilans skonsolidowany gminy Trzcianka za  

2012 rok, stanowiący załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

2. Zatwierdzony bilans, o którym mowa w § 1, przedkłada się Regionalnej 

Izbie Obrachunkowej w Poznaniu. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Burmistrzowi Trzcianki. 

 

§ 3. Zarządzenie obowiązuje od dnia podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Uzasadnienie 

do Zarządzenie Nr 109/13 

Burmistrza Trzcianki 

z dnia 27 czerwca 2013 r. 

 

w sprawie zatwierdzenia skonsolidowanego bilansu gminy Trzcianka za 

2012 rok 

 

 

Zgodnie z zarządzeniem Nr 15/07 Burmistrza Trzcianki z dnia  

5.02.2007 r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu oraz § 21 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5.07.2010 r. w sprawie szczególnych 

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 2013, poz. 289) sporządzono roczne skonsolidowane 

sprawozdanie grupy kapitałowej. 

W 2012 r. grupę kapitałową gminy Trzcianka stanowiły: jednostka 

samorządu terytorialnego, czyli jednostka dominująca wraz z jednostkami 

zależnymi. W skład jednostki dominującej wchodził budżet, jednostki 

organizacyjne nieposiadające osobowość prawną (urząd, szkoły, przedszkola, 

M-GOPS) oraz samorządowe instytucje kultury. Natomiast, jednostki zależne to 

spółki handlowe ze 100% udziałem gminy, tj.: Zakład Inżynierii Komunalnej 

Sp. z o.o. w Trzciance, Trzcianeckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego 

Sp. z o.o. oraz Ośrodek Sportu i Rekreacji Sp. z o.o. w Trzciance.  

Sporządzając skonsolidowany bilans stosuje się zgodnie z art. 59 ustawy  

o rachunkowości trzy metody konsolidacji w zależności od „stopnia 

oddziaływania”, kontroli, czy współkontroli nad jednostkami, w których 

jednostka dominująca posiada udziały lub akcje. Jest to metoda: 

 konsolidacji pełnej, 

 proporcjonalna konsolidacja, 

 praw własności. 

W bilansie skonsolidowanym gminy Trzcianka za rok 2012 zastosowano 

metodę pełną konsolidacji, ponieważ gmina w pełni kontroluje spółki handlowe 

wchodzące w skład grupy kapitałowej. 

Skonsolidowany bilans gminy Trzcianka za 2012 r. wymaga 

zatwierdzenia przez Burmistrza Trzcianki w drodze zarządzenia. 

 

 

 

 


