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Zarządzenie Nr 0050.135.2019
Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 2019 r.

w sprawie zmian do Zarządzenia nr 161/2018 Wójta Gminy Świdnica z dnia 31 grudnia 2018 r.

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r.

o

Nr 506 z późn. zm.), art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.
z 2019 r. Nr 869 z późn. zm.) oraz art.8 ust. 2, art.IO ust. l i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 2019 r. Nr 351) z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017 Nr 1911 z późn. zm.) 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 zarządza się, co następuje:

§ l. Wprowadza się zmiany do Załącznika nr l o nazwie „Ogólne zasady prowadzenia ksiqg
rachunkowych", który stanowi Załącznik nr l do niniejszego Zarządzenia. .

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Świdnica.
§ 3. Zar^<^.(iig;wgh^d2^K życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia l stycznia 2020 r.
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Załącznik Nr l
do Zarządzenia nr 0050.135.2019

Wójta Gminy Świdnica
z dnia 31 grudnia 2019 r.

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych

I. Miejsca prowadzenia ksiąg rachunkowych

l. Księgi rachunkowe Gminy Świdnicy prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy Świdnica.
2. Księgi rachuiikowe obejmują:

a) Księgi budżetu Gminy Świdnica - zwanego dalej organem,

b) Księgi Urzędu Gminy Świdnica - zwanego dalej jednostką budżetową,
c) Księgi rozliczeń podatku VAT Gminy Świdnica.
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II. Określenie roku obrotowego okresów sprawozdawczych

l. Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy od l stycznia do
31 grudnia.

2. Okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego w ramach sprawozdawczości
finansowej i budżetowej: miesiąc, kwartał, półrocze, rok.
3. Za poszczególne okresy sprawozdawcze sporządza się:

a) w jednostce budżetowej: deklaracje ZUS, deklaracje VAT, deklaracje PFRON oraz
sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami;
b) w organie sprawozdanie dochodów, łączną deklaracje VAT oraz łączne
sprawozdania budżetowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

4. Roczne sprawozdania finansowe wynikające z obowiązujących przepisów sporządza się na
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dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych :
a) w j ednostce budżetowej:
Bilans jednostki budżetowej,
Rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
Zestawienie zmian w funduszu jednostki,
Informacja dodatkowa.
b) w organie:
Bilans z wykonania budżetu,

Łączny bilans obejmujący dane wynikające z bilansów samorządowych
jednostek budżetowych,

Łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane wynikające z rachunków
zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,
Łączne zestawienie zmian funduszu obejmujące dane wynikające z zestawień
zmian w funduszu samorządowych jednostek budżetowych,

Łączną informację dodatkową obejmujące dane wynikające z informacji
dodatkowych samorządowych jednostek budżetowych,

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego obejmujący dane
wynikające z bilansu z wykonania budżetu, łącznego bilansu obejmującego
dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek budżetowych oraz
bilansu samorządowej instytucji kultury.
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III. Data otwarcia i zamknięcia ksiąg rachunkowych

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki powinno nastąpić do dnia
30 kwietnia roku następnego.
IV. Postanowienia ogólne w zakresie prowadzenia ksiąg rachunkowych w jednostce
budżetowej i organie
l. Operacje związane z dokonywaniem wydatków i dochodów budżetowych przeprowadzone
są na wyodrębnionych rachunkach bankowych, oddzielnie dla dochodów i wydatków
jednostki budżetowej i oddzielnie dla dochodów organu.
2. Urząd Gminy (jednostka budżetowa) pokrywa swoje wydatki ze środków otrzymanych
z budżetu Gminy (organ), ewidencjonując ta operację na kontach księgowych na stronie
Wn 130 i strome Ma konta 223.

3. Urząd Gminy (jednostka budżetowa) pobrane dochody odprowadza na rachunek budżetu
Gminy (organ) ewidencjonując tę operację na kontach księgowych na stronie Wn 222 i na
strome Ma konta 130.

4. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane
są na rachunek wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym,
natomiast uzyskane przez jednostkę zwroty wydatków z poprzedniego roku budżetowego
i stanowią dochód budżetu Gminy.
5. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w bieżącym roku
budżetowym, jak i w ubiegłych latach budżetowych, ujmuje się w podziale klasyfikacji
dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju.
6. Podstawą dokonania zwrotu nadpłaty jest pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez
Wójta i Skarbnika.
7. Do przychodów urzędu Gminy (jednostki budżetowej) zalicza się dochody własne Gminy
wynikające z przepisów ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego
tj. podatki, czynsze i inne opłaty.
Do przychodów budżetu Gminy (organu) zalicza się dochody Gminy nieujęte w planach
finansowych innych jednostek tj. subwencje, dotacje, udziały w podatku dochodowym od
osób fizycznych i prawnych oraz inne dochody budżetu.
8. Do ksiąg rachunkowych danego okresu sprawozdawczego wprowadza się w postaci zapisu
każde zdarzenie, które nastąpiło w tym okresie sprawozdawczym. W księgach
rachunkowych danego miesiąca ujmowane są zobowiązania uznane, dotyczące kosztów
danego miesiąca z datą wpływu do Referatu Finansowego do 5-go następnego miesiąca
kalendarzowego (włącznie) - ze względu na termin złożenia sprawozdań Rb-27S
i Rb-28S. Wyjątek stanowi miesiąc grudzień, w którym ujmuje się zobowiązania uznane
dotyczące grudnia z data wpływu do Referatu Finansów do 25 stycznia (włącznie)
następnego roku.

9. Odsetki od należności i zobowiązań ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich
zapłaty lub pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec
tego kwartału.

10. W przypadku zwłoki w spłacie należności. Referat Finansów wysyła do dłużnika
wezwanie do zapłaty lub upomnienie w zależności od rodzaju należności. Nie dokonanie
wpłaty w terminie określonym w wezwaniu lub upomnieniu stanowi podstawę do
wszczęcia postępowania egzekucyjnego, odpowiednio:
a) Cywilnego - w stosunku do należności cywilno-prawnych,
b) Administracyjnego - wystawiane są tytuły wykonawcze i przekazywane do
egzekucji zgodnie z przepisami o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
11. Czynności egzekucyjne nie podejmuje się, jeśli należność nie przewyższa kosztów
wysłania wezwania i upomnienia.
2

12. Odsetki od środków pieniężnych zgromadzonych na rachunku podstawowym i rachunkach
pomocniczych przekazywane są na rachunek budżetu Gminy (organu) i stanowią jego
dochody.

13. Oprocentowanie sum depozytowych stanowiących własność osób fizycznych lub osób
prawnych, zdeponowanych na wyodrębnionym rachunku bankowym, powiększa wartość
tych depozytów.

V. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych

l. Księgi rachunkowe prowadzone są przy zastosowaniu technik komputerowych za pomocą
oprogramowania firmy Sputnik Software.

2. Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów sald, które tworzą:
a) Dziennik,
b) Księgę główną,
c) Księgi pomocnicze

d) Zestawienia: obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych,
e) Wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
3. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:

a) Zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim
chronologicznie,

b) Zapisy są kolejno numerowane, co pozwala na ich jednoznaczne powiązanie ze
sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,

c) Zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich powiązanie ze
sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,

' d) Sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, jego obroty są zgodne
z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgo głównej.

Dopuszcza się prowadzenie dzienników częściowych dla wyodrębnionych rachunków
bankowych (m.in. dla projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, ZFSS,
FP, depozytów).

4. Księga główna (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące
zasady:

a) Podwójnego zapisu,

b) Systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych,
c) Powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.
5. Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych

^-') kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą
zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu
ewidencji konta głównego.

6. Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłączenia informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na
nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu
z dzieimikami ani innymi urządzeniami ewidencyjnymi.

7. Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych
wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych,
statystycznych i innych rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka
została zobowiązana odrębnymi przepisami.

8. Urząd Gminy na podstawie ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług
oraz Zarządzenia nr 173/2016 Wójta Gminy Świdnica z dnia 21 grudnia 2016 roku
w sprawie zasad rozliczeń podatku od to-warów i usług •w Gminie Świdnica i jej
jednostkach budżetowych od dnia 01 stycznia 2017 r. odlicza i nalicza podatek VAT.
9. Podatek VAT naliczony od nabytych towarów i usług w Urzędzie Gminy stanowi dochód
budżetu Gminy.
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10. Podatek VAT naliczony od wydatków z działalności bieżącej Urzędu Gminy jest
odliczany jeżeli prewspółczynnik na dany rok budżetowy jest większy, równy 10 %.
11. Podatek VAT naliczony od wydatków inwestycyjnych i bieżących związanych
z infrastrukturą kanalizacyjną jest odliczany za pomocą indywidualnego
prewspólczynnika.
12. Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywane są programy komputerowe:
Dokładne informacje dotyczące programów komputerowych zostały przedstawione
w załączniku Nr 7 do zarządzenia.
13. Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca,
zawiera ono:

a) Symbole i nazwy kont,

b) Salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy
i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
c) Sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres
sprawozdawczy i narastająco od początku roku oraz sald na koniec ob'esu
sprawozdawczego,
d) Obroty tego zestawienia są zgodne z obrotami dziennika.
14. Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest dla wszystkich ksiąg
pomocniczych na koniec roku budżetowego, a dla składników objętych inwentaryzacją
na dzień inwentaryzacji.
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