
Zarz^dzenie nr 183/13 

Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 31 grudnia 2013 roku 

w sprawie: ustalenia poziomu istotnosci dla przychodow, kosztow, naleznosci 
i zobowi^zan, zmian funduszu po przekroczeniu, ktorego jednostki budzetowe dokonuje 
wzajemnych wylqczen 

Na podstawie: art. 4, art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o 
rachunkowosci (Dz, U. z 2013 r. poz. 330 ze zmianami), oraz rozporz^dzenia 
Ministra Finansow z dnia 5 iipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz 
planow kont dia budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek 
budzetowych, samorẑ dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych maĵ cych siedzib? poza granicami Rzeczypospohtej Polskiej 
(Dz.U.z2013 r.poz,289]. 

Zarz^dzam, co nastf puje: 

§1. 

Okresla si? poziom istotnosci dla przychodow, kosztow, naleznosci /zobowiqzan, 
zmian funduszu po przekroczeniu ktorego jednostki budzetowe dokonujq wzajemnych wyl^czen. 

§2. 

Sprawozdanie finansowe jednostki samorzqdu terytorialnego sklada si? z; 

a) bilansu z wykonania budzetu jednostki samorz^du terytorialnego, 

b) l^cznego bilansu obejmuj^cego dane wynikaj^ce z bilansow 

jednostek budzetowych i samorzqdowych zakladow 

budzetowych, 

c) l^cznego rachunku zyskow i strat obejmuj^cego dane wynikaj^ce z 

rachunkow zyskow i strat jednostek budzetowych i 

samorz^dowych zakladow budzetowych, 

d) l^cznego zestawienia zmian w funduszu obejmuj^cego dane 

wynikaj^ce z zestawien zmian w funduszu jednostek 

budzetowych i samorz^dowych zakladow budzetowych, 

§3. 

L^czne sprawozdanie finansowe obejmuje dane wynikaj^ce ze sprawozdan finansowych: 

a) jednostek budzetowych w sktad, ktorych wchodz^: 

* Zespol Publicznych Placowek Oswiaty w Wqjczy, 

* Gimnazjum Nr 1 im. Michala Janasa w Pacanowie, 

* Gimnazjum Nr 2 im. Batalionow Chlopskich w Ratajach Shjpskich, 

* Samorz^dowe Przedszkole w Pacanowie, 



* Szkota Podstawowa im. Fundacji Zofii i Wladystawa Poicusow w Oblekoniu, 

* Szkola Podstawowa im. Kornela Makuszynskiego w Pacanowie, 

* Szkota Podstawowa im. Jana Brzechwy w Ratajach Slupskich, 

* Gminny Osrodek Pomocy Spotecznej w Pacanowie 

* Urz^d Gminy w Pacanowie 

§4 . 

Przy sporz^dzaniu l̂ cznego sprawozdania fmansowego jednostek budzetowych nalezy 

dokonac korekty i wyl^czen w celu wyeliminowania wzajemnych zdarzen 

gospodarczych, w szczegolnosci w zakresie rozrachunkow z tytulu zobowi^zan i 

naleznosci, przychodow i kosztow oraz zmian w funduszu w zakresie 

nieodptatnie przekazanych srodkow trwalych, wartosci niemateriainych i prawnych. 

§5 . 

Nie dokonuje si^ wzajemnych rozliczen, jezeli zgodnie z art. 4 ustawy o 

rachunkowosci, nie wywierajq^ istotnego wph/wu na przedstawienie 

sytuacji maj^tkowej i finansowej oraz wynlku finansowego. 

§6. 

Na podstawie art. 51 ust 1 ustawy 0 rachunkowosci ustala si? prog istotnosci przy 

sporz^dzaniu sprawozdan finansowych wymienionych w § 1 na poziomie 1 % sumy 

bilansowej Iqcznego bilansu za 2012 r. (30,057.449,22 X 1,00 %) tj . w kwocie 

300,574,00 zl (po zaokr^gleniu do pelnych zlotych). 

§7-

Jednostki wymienione w § 3 pomijaj^ wyl^czenia ponizej progu istotnosci okreslonego w §6 

i nie prowadz^ dla nich ewidencji na koncie 976 „Wzajemne rozliczenia mi?dzy 

jednostkami", §8. 

Wykonanie zarz^dzenia powierza si? Skarbnikowi Gminy, ktorego zobowi^zuj? do przekazania 

zarz^dzenia jednostkom obj?tym l^cznym sprawozdaniem, 

§9. 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia, z mocq obowi^zuj^c^ od d n m ^ ) 

stycznia 2013r. 

GMINY 


