
ZARZĄDZENIE NR 46/2019
WÓJTA GMINY BOJANÓW

z dnia 22 maja 2019 r.

w sprawie określenia zasad sporządzenia skonsolidowanego bilansu za rok 2018

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.: Dz. U. z 2019 r. poz. 
506 ze zm.) w związku z rozdziałem 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.: Dz. U. z 2019 r. 
poz. 351 ze zm.) oraz §21, §22, §25, pkt. 3 §26 pkt. 5 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 (t.j.: Dz. U. z 2017 r. poz. 1911)   zarządzam: 

§ 1. Określić wykaz jednostek zależnych objętych metodą konsolidacji pełnej: 

1. Urząd Gminy, 

2. Centrum Usług Wspólnych, 

3. Zespół Szkolno – Przedszkolny w Przyszowie, 

4. Zespół Szkół w Bojanowie, 

5. Publiczna Szkoła Podstawowa w Stanach, 

6. Publiczna Szkoła Podstawowa w Gwoźdźcu 

7. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, 

8. Środowiskowy Dom Samopomocy w Bojanowie, 

9. Instytucje Kultury, 

10. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej, 

11. Gminny Zakład Usług Komunalnych. 

§ 2. Określam wzór arkuszy sprawozdawczych jednostek wchodzących w skład grupy kapitałowej. 

§ 3. Określam wzór arkuszy zbiorczych obejmujących zestawienie bilansów jednostek budżetowych danych 
wynikających z arkuszy sprawozdawczych. 

§ 4. Ustalam następujące wyłączenia, które dotyczą wzajemnych rozrachunków występujących pomiędzy 
jednostkami powiązanymi: 

1) nieprzekazane do budżetu dochody, 

2) nieprzekazane do budżetu niewykorzystane środki przez jednostki budżetowe, 

3) należności i zobowiązania. 

§ 5. Ustalam następujące etapy w procesie konsolidacji: 

1. sporządzenie wykazu jednostek powiązanych, 

2. dokonanie połączenia bilansu jednostki samorządu terytorialnego z bilansem z wykonania budżetu, 

3. dokonanie połączenia bilansu Gminnej Biblioteki Publicznej z bilansem Gminnego Ośrodka Kultury, 

4. sporządzenie zestawienia stanu należności i zobowiązań w ramach grupy kapitałowej, 

5. sporządzenie zestawienia bilansów jednostkowych jednostek objętych konsolidacją w arkuszu 
kalkulacyjnym po wzajemnych wyłączeniach, 

6. sporządzenie skonsolidowanego bilansu. 
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§ 6. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do sporządzenia skonsolidowanego bilansu Gminy Bojanów w terminie 
do 30 czerwca 2019 r. i przekazania go w formie pisemnej i w formie dokumentu elektronicznego Regionalnej 
Izbie Obrachunkowej w Rzeszowie. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Bojanów 

Sławomir Serafin
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