
'O Uchwała Nr 

Zarządu Powiatu w Kielcach 

z dnia 6 czerwca 2022 roku 

w sprawie sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego za rok 2021 

Na podstawie § 29 Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 
2017 r. 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 (t. j. Dz. U. z 2020 poz.342) uchwala się, 
co następuje: 

§i 

1. Wprowadza się instrukcję sporządzania skonsolidowanego bilansu Powiatu Kieleckiego 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej uchwały, 

2. Wprowadza się wykaz jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Powiatu 
Kieleckiego stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały, 

3. Wprowadza się wzór oświadczenia o sporządzeniu sprawozdania finansowego stanowiący 
załącznik Nr 3 do niniejszej uchwały, 

4. Wprowadza się wzór potwierdzenia sald do bilansu skonsolidowanego stanowiący 
załącznik Nr 4 do niniejszej uchwały, 

5. Wprowadza się wykaz druków, które stanowią dokumentację konsolidacyjną, zgodnie 
z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały. 

§ 2  

1. Zobowiązuje się kierowników jednostek budżetowych Powiatu Kieleckiego 
oraz Głównego Księgowego Starostwa Powiatowego w Kielcach do: 

1) dokonania na dzień bilansowy inwentaryzacji wszystkich sald należności 
i zobowiązań występujących pomiędzy jednostkami objętymi bilansem 
skonsolidowanym, 

2) sporządzenia wykazu zobowiązań i należności do konsolidacji między jednostkami 
organizacyjnymi Powiatu Kieleckiego objętych bilansem skonsolidowanym, 

3) przedłożenia w terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku do Wydziału Budżetu 
i Finansów Starostwa Powiatowego w Kielcach oświadczenia oraz kserokopii 
potwierdzenia sald z jednostkami objętymi skonsolidowanym bilansem, 
potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika jednostki lub głównego 
księgowego. 

2. Zobowiązuje się Dyrektora Wydziału Zdrowia i Polityki Społecznej Starostwa 
Powiatowego w Kielcach do przedłożenia w terminie do dnia 15 czerwca 2022 roku 
w Wydziale Budżetu i Finansów Starostwa Powiatowego w Kielcach zatwierdzonych 



bilansów samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wraz z dodatkowo 
dołączonym oświadczeniem oraz kserokopią potwierdzenia sald z jednostkami objętymi 
skonsolidowanym bilansem, potwierdzonych za zgodność z oryginałem przez kierownika 
zakładu lub głównego księgowego. 

§ 3  

Wykonanie uchwały powierza się Skarbnikowi Powiatu, Dyrektorowi Wydziału Zdrowia 
i Polityki Społecznej oraz kierownikom jednostek organizacyjnych Powiatu Kieleckiego. 

§ 4  

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

ZARZĄD POWIATU: 

Starosta Kielecki 

Mirosław Gębski.. 

Wicestarosta 

Tomasz Pleban 

Członek Zarządu: 

Stefan Bąk 

Cezary Majcher.. 


