Zarzqdzenie
nr77/2009
WÓjtaGminyże|azkÓw
z dnia30.12.2009r.
zmieniaj
qceZarzędzenie
nr 11/05
WÓjtaGminyżelazkÓwz dnia1.04.2005r
(zpćliniejszymi
zmianami)
w sprawieustalenia
dokumentacji
przyięte
opisujqcej
zasady(polityki)rachunkowości.
Napodstawie
art.10ustawy
z dnia29 września
( oz..U.z2009r
1994r.
o rachunkowości
Nr]52,poz.1223
zezm.|oraz$ 3 Rozporzqdzenia
Minlstra
FinansÓw
z dnia
28|ipca
2006r.
w sprawie
szczegÓ|nych
zasadrachunkowości
orazp|anÓw
kontd|a
budzetu
pa stwa,budzetu
jednostek
samorzqdu
terytoria|nego
jednostek
orazniektorych
sektora
finansÓw
(Dz.U.z 2006rNr142,poz.10ż0
publicznych
zezm.),
zarz4dzarn
conastępuje:

51.
Wprowadza
sięzmianyw zarz4dzeniu
WÓjtaGminyZetazkÓwNr11/05z dnia1.O4.2oO5r
zezm.
w zał4czniku
(polityki)
Nr1_,,Zasady
prowadzenia
rachunkowości
wrazzmetodami
wyceny
aktywÓw
i pasywÓW
orazusta|eniem
wyniku
finansowego,,
okreś|one
w zał4czniku
nr1do
niniejszego zarzqdze
nia.

52.

Wprowadza
sięzmiany
w załqczniku
- ,,Zaktadowy
Nr2 dow/w zarzqdzenia
p|ankont,,
określone
w zat4czniku
nr2 doniniejszego
zarządzenia..

53
Zobowiqzuje
siępracownikÓw,
wtaściwych
merytorycznie,
dozapoznania
sięi przestrzegania
w petnizawartych
postanowieri.

53.
Zarzqdzenie
wchodziw zyciez dniempodpisania
z mocqod1.01.b.r.

Załqcznik
Nr 1
ia nr77/ 2009
do Zarzqdzen
WÓjtaGminyżelazkÓw
z dnia30.12.2009r.
1. W części
zasady
rachunkowości
dotyczqce
metodWyceny
aktywÓwi pasywÓw,,
,,Szczeg6lne

wprowadza
sięnowypkt 22.w brzmieniu:

nanieistotny
przyjmuje
wptywnasytuację
finansowq,
Wyceny
sięw zasadach
,,7ewzględu
aktywÓw
i pasywÓw
następujqce
uproszczenia,
ktÓreniewywierajq
istotnie
ujemnego
wptywu
narzetelne
ijasneprzedstawienie
sytuacji
majqtkowej
i finansowej
orazwyniku
finansowego:
- opłacane
(iinne)
z goryprenumeraty,
wszelkie
abonamenty,
ubezpieczenia
majqtkowe
niepod|egajq
rozIiczeniom
w czasie
zapośrednictwem
rozliczemiędzyokresowych
je
kosztÓw.
Księguje
się natomiast
poniesione.,,
w koszty
miesiqca,
w ktÓrymzostaty
2. W części
ogÓlne,,wprowadza
sięnowypkt.18w brzmieniu:
,,Zasady
pracownikom
sięmozliwośĆ
udzielania
zaliczek
,,Dopuszcza
nadrobne
zakupy.
- Wniosek
Wypłaty
zaliczki
dokonuje
sięnapodstawie
dokumentu
o udzielenie
za|iczki.
Powyzsza
za|iczkawinna
przezpracownika
byĆrozliczona
w terminie
niedtuzszym
niz
14dnioddatyjejpobrania.
jestuprawniony
pracodawca
W przeciwnym
wypadku
do
potrqcen
ianierozl
iczonej
za|iczki
z najblizszego
Wynagrodzen
ia.,,
3 . W części
ogÓ!ne,,wprowadza
sięnowypkt19.dotyczqcy
,,Zasady
zasadewidencji
operacji
zwiqzanych
z podatkiem
VATw jednostce
budzetowej
w brzemieniu:
ptacitylko
budzetowa
podatek
nalezny
podatku
,,Jednostka
i rezygnuje
z rozliczania
VATna|iczonego
i podlegajqcego
zwrotowiz uwaginastosunkowo
niskiekwotypodatku
naIiczonego.
Zobowiqzania
podatku
z tytutu
na|eznego
VATregu|owane
sqbezpośrednio
z subkonta
dochodÓw
rachunku
biezqcego.
Ewidencja
jestz wykorzystaniem
operacji
zwiqzanych
z VATprzeprowadzana
nlw kont
( bezklasyfikacji
budzetowej):
101-2
130-2
221-3
221-s
225-2
240-8
W przypadku
zaIegania
z ptatnościqprzez
kontrahentÓw,
ktÓrymwystawiono
fakturęVAT
podatkiem
z naleznym
VAT,doczasuuregulowania
ptatności
przezkontrahentÓw
|ubich
umorzenia,
kwotypodatku
( zapłaconych
naleznego
VATodtychna|ezności
z subkonta
dochodÓw
rachunku
jakozobowiqzanie
biezqcego),
jednostki
będqtraktowane
budzetowej
wobecbudzetu
z tytutu
nieprzekazanych
dochodÓw.,,

Nr2
Załqcznik
nr77/2009
doZarzqdzenia
WÓjtaGminyżelazkÓw
z dnia30.12.2009r.
prowadzenia
ksiqg
1. Zmienia
kontat39w części
sięopisfunkcjonowania
,,Zasady
pomocniczych poprzez
rozszerzen
ieewide
ncji ana!itycznejo n/w konto:
139-4,,Rachunek
z Funduszu
środkÓw
Pracy,,
prowadzenia
2. Zmienia
sięopisfunkcjonowania
ksiqg
konta221wczęści
,,Zasady
pomocniczych
poprzez
rozszerzenie
o n/wkonta:
ewidencji
analitycznej
221-4,,Nalezności
z tytutu
rea|izacji
zada zleconych,,
221-5,,Pozostate
na|eżności,,
Ponadto
dotychczasowy
zapiso treści:
jestwedtug
szczegołowa
dokonta221prowadzona
dłuznikÓw
i podziałek
,,Ewidencja
przywykorzystan
podatkowej"
klasyfikacjibudzetowej,
iuewidencji
otrzymujenowe,
następujqce
brzm
ienie:
jestwedtug
szczegotowa
dokonta221prowadzona
dtuznikÓw
i podziatek
,,Ewidencja
(zawyjqtkiem
klasyfikacji
budzetowej
konta221-3oraz221-5
w zakresie
VAT),przy
podatkowej".
wykorzystaniu
ewidencji
3 Zmienia
prowadzenia
sięopisfunkcjonowania
konta225wczęści
ksiqg
,,Zasady
pomocniczych"
poprzez
rozszerzenie
ewidencji
analitycznej
o konto
225-4,,Rozrachunki
zwiqzane
z realizacjq
zadari
zleconych,,
4. Zmienla
prowadzenia
sięopisfunkcjonowania
konta229wczęści
ksiqg
,,Zasady
pomocniczych"
poprzez
rozszerzenie
ewidencji
analitycznej
o konto
229-54,,Rozrachunki
z ZUS- pozostate"
5. Zmienia
sięopisfunkcjonowania
prowadzenia
konta240w części
ksiqg
,,Zasady
pomocniczych"
poprzez
rozszerzenie
ewidencji
analitycznej
o n/wkonta:
240-6,,Rozrachunki
prac.- pozostate,,.
z tyt.sumpotrqconych
240-7,,Mylne
obciqzenia
i korekty,,
240-8,,lnne
rozrachunki"
240-9,,Rozrachunki
z WUWdot.środkÓw
Funduszu
Pracy,,

rł

6. Zmienia
sięopisfunkcjonowania
konta290poprzezwprowadzenie
ewidencji
analitycznej

nan/wkontach:

290-1,,odpisyaktua|izujqce
jednostki
podatkowe
dochody
budzetowej,'
- pozostate
290-2,,odpisyaktua|izujace
jednostki
dochody
budzetowej"
7. Zmienia
sięopisfunkcjonowania
konta810w części
prowadzenia
ksiqg
,,Zasady

pomocniczych"
poprzez
rozszerzenie
ewidencji
analitycznej
o konto

810-3,,Dotacje
przekazane
z budzetu"
8 . Wprowadza
siękontopozabi|ansowe
910- ,,PoręGzenia
i gwarancje''

Konto910stuzydoewidencji
gwarancji
otzymanych
ubezpieczeniowych
gwarancji
orazinnych
iporęczeli.
Nastronie
Wnkonta910ewidencjonuje
sięwniesienie
zabezpieczenia
w postaci
gwarancji
i poręczefi
Nastronie
Makonta910ewidencjonuje
sięzwrotzabezpieczenia
gwarancji
w postaci
iporęczeri.

v

