
                     
                           ZARZĄDZENIE NR 1254/2006

PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 8 czerwca 2006 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2345/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
31 grudnia 2004r. w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej 
Kraków.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity 
Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) art. 33 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 
roku o samorządzie powiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.)  oraz § 15 pkt. 
4, § 16 ust 1, § 17 ust. 1, 3 i 4, § 19 ust.5 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 153, 
poz. 1752 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu Nr 2345/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 31 grudnia 2004r. 
w sprawie  sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków dokonuje się 
następujących zmian:

1) § 2  - załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 2345/2004 otrzymuje brzmienie załącznika do 
niniejszego zarządzenia
2) § 3 otrzymuje następujące brzmienie:  
„Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej Kraków oraz 
Dyrektora Wydziału Finansowego do:
- dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności i zobowiązań 
występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem skonsolidowanym 
- sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami 
organizacyjnymi Gminy Miejskiej Kraków objętych bilansem skonsolidowanym”.

3) w § 5 w miejsce wyrazów: „do dnia 31 sierpnia” wprowadza się wyrazy „do dnia 31 lipca”

4) § 6 w miejsce wyrazów: „do dnia 30 września” wprowadza się wyrazy „do dnia 31 
sierpnia”

5) § 7 otrzymuje następujące brzmienie: 
„Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Budżetu Miasta.”



§ 2

W instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków 
stanowiącej załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 2345/2004 - §3 otrzymuje następujące 
brzmienie: 
„ Konsolidacją są objęte jednostkowe bilanse jednostek budżetowych, zakładów 
budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych, instytucji kultury, 
publicznych zakładów opieki zdrowotnej, funduszy celowych, bilans wykonania budżetu
jednostki samorządu terytorialnego oraz bilanse fundacji, związków, stowarzyszeń i spółek 
kapitałowych w których Gmina Miejska Kraków posiada akcje/udziały”.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Krakowa

/ - / 



Uzasadnienie

Wprowadzone niniejszym Zarządzeniem zmiany wytycznych do sporządzenia 

skonsolidowanego bilansu Gminy Miejskiej Kraków umożliwiają dostosowanie zasad 

sporządzania bilansu skonsolidowanego do aktualnych zmian wprowadzonych 

Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2005r. zmieniającym rozporządzenie 

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych.


