UCHWAŁA NR 142/20
RADY GMINY ZGORZELEC
z dnia 15 czerwca 2020 r.
w sprawie zatwierdzenia rocznego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Gminy Zgorzelec za 2019 rok.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713), art. 63 c ust. 2 i ust. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.) w związku z § 29 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 2017 r., poz. 1911)
Rada Gminy Zgorzelec uchwala:
§ 1.
Zatwierdza się roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe Gminy Zgorzelec za 2019 rok obejmujące bilans
wraz z informacjami dodatkowymi, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.
§ 2.
Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Zgorzelec.
§ 3.
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Uzasadnienie do Uchwały Nr 142/20
Rady Gminy Zgorzelec
z dnia 15 czerwca 2020 r.
Gmina Zgorzelec, jako jednostka samorządu terytorialnego sporządza skonsolidowany bilans grupy kapitałowej.
Skonsolidowany bilans Gminy Zgorzelec obejmuje bilans z wykonania budżetu oraz bilanse jednostek
budżetowych, instytucji kultury, osób prawnych utworzonych na podstawie ustaw oraz spółek prawa
handlowego, w których gmina posiada udziały/akcje. Bilans skonsolidowany ma na celu przedstawienie sytuacji
majątkowej i finansowej gminy. Konsolidacja bilansu polega na syntezie bilansu jednostki dominującej
z jednostkami powiązanymi. Bilans skonsolidowany za 2019 rok sporządzono zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 z wykorzystaniem ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości. Zgodnie z ustawą o rachunkowości roczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok
obrotowy podlega zatwierdzeniu przez organ zatwierdzający jednostki dominującej – Radę Gminy nie później
niż 6 miesięcy od dnia bilansowego, na który należy sporządzić roczne sprawozdanie finansowe jednostki
dominującej tj. Gminy Zgorzelec.
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