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ZANZ^DZENIE Nr 110/08

W6JTA GMINY OLESNICA
z dnia 30 wrze5nia 2008 r.

zmieniajqce zarzqdzenie nr 2O7llYl04 w sprawie dokumentacii przyjgtych zasad (polityki)
rachunkowo6ci.

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994r. o rachunkowoSci (Dz. U. z 2002 r.
Nr76, poz.694,zp62n. zm.) i$ 3 i 13 rozpozqdzenia Ministra Finans6w zdnia 28 lipca 2006 roku w
sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowo5ci oraz planow kont dla bud2etu pahstwa, budzet6w
jednostek samozqdu terytorialnego oraz niektorych jednostek sektora finans6w publicznych (Dz.U. Nr
142 po2.1020) oraz art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorzqdzie terytorialnym (Dz. U.22001r.
Nr 142, poz. 1591 z p62n. zm.) zazqdza sig, co nastqpuje:

S 1.W zazqdzeniu nr 207llVI04 W6jta Gminy Ole6nica z dnia 31 grudnia 2004 r. w sprawie
dokumentacji przyjgtych zasad (polityki) rachunkowoSciwprowadza sig nastqpujqce zmiany:

1) w zalqczniku nr 1 do zazqdzenia w czg6ci | "Obowiqzujqce zasady wyceny aktyw6w i pasyw6W'
wprowadza sig nastgpujqce zmiany:

a) ust. 4.1 otrzymule brzmienie:
,,4.1. Jednorazowo ptzez spisanie w koszty w miesiqcu przyjgcia do uzywania umaza siq:
1) ksiqzki i inne zbiory biblioteczne,
2) Srodki dydaktyczne , w tym takZe Srodki transportu sluZqce do nauczania i wychowania w

szkolach i plac6wkach oSwiatowych,
3) inwentarz zywy,
4) meble idywany,
5) pozostale Srodki trwale i warto5ci niematerialne i prawne o okresie u2ywania dlu2szym ni2 rok

o warto5ci przekraczalqcej 300 zl do 3.500 zf."
b) ust.15 otrzymuje brzmienie:
,,15. WartoSC nale2noSci aktualizuje sig zgodnie z ustawq o rachunkowo6ci z zastze2eniem ust.
15.1-15.4."

c) po ust. 15 dodaje sig ust. 15.1 W brzmieniu:
,,15.1. Odpisy aktualizujqce wartoSd naleZno6ci dotycz4cych rozchod6w budZetu zalicza siq do

wynik6w na pozostalych operacjach niekasowych."
d) po ust. 15.1 dodaje sig ust. 15.2w brzmieniu:
,,15.2. Odpisy aktualizujqce wartoSd naleZno6ci dotyczqcych funduszy tworzonych na podstawie
ustaw obciE2ajq fundusze."
e) po ust. 15.2 dodaje siq ust. 15.3 w brzmieniu:
,,15.3. Odpisy aktualizujqce warto56 naleZno5ci realizowanych na rzecz innych jednostek

obciq2alq zobow i 4za n i a wo bec tych j ed n oste k. "

f) Po ust. 15.3 dodaje sig ust. 15.4 i 15.4.1 w brzmieniu:
,,15.4. Odpisy aktualizujqce wartoS6 nale2no6ci sq dokonywane na dzieh bilansowy w spos6b jak

Lp. Okres zalegania z platnoSciq
nale2no6ci

Od pis aktualizujqcy naleZno5ci
w o/o

1 Do 3 miesiecy 0
2 Powv2ei 3 m-cv do 6 m-cv 30o/o
3 Powv2ei 6 m-cy do 9 m-cy 50o/o
4 Powv2ei 9 m-cv do 1 roku 75o/o

5 Powvzei roku 100o/o

15.4.1. Warto56 nale2no6ci aktualizuje siq uwzglqdniajqc stopieh prawdopodobiehstwa ich zaplaty
popzez dokonanie odpisu aktualizujqcego, w odniesieniu do:
1) naleZno5ci od dluznik6w postawionych w stan likwidacji lub w stan upadloSci - do wysoko6ci

naleznoSci nieobjgtej gwarancjq lub innym zabezpieczeniem nale2noSci, zgloszonej likwidatorowi
lub sgdziemu komisazowi w postgpowaniu upadlo5ciowym,



2) nale2no6ci od dlu2nik6w w pzypadku oddalenia wniosku o ogloszenie upadNo6ci, jeZeli majqtek
dluZnika nie wystarcza na zaspokojenie koszt6w postqpowania upadloSciowego - w pelnej
wysoko6ci nale2no5ci,

3) nale2noSci kwestionowanych przez dlu2nik6w oraz z ktorych zaplatq dNuznik zalega, a wedlug
oceny sytuacji majqtkowej i finansowej dfu2nika splata nale2no6ci w umownej kwocie nie jest
prawdopodobna - do wysoko6ci niepokrytej gwarancjq lub innym zabezpieczeniem nale2noSci,

4) nale2noSci stanowiqcych r6wnowartoS6 kwot podwy2szajqcych naleZno5ci, w stosunku do kt6rych
uprzednio dokonano odpisu aktualizujqcego - w wysokoSci tych kwot, do czasu ich otrzymania lub
odpisania,

5) nale2noSci przeterminowanych lub nieprzeterminowanych o znacznym stopniu
prawdopodobiehstwa nie5ciqgalno6ci, w pzypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej
dzialalno6ci lub strukturq odbiorc6w - w wysokoSci wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym
takZe og6lnego, na nie6ciqgalne nale2no5ci.

2) w zalqczniku nr 2 do zarzqdzenia:
a) po koncie "268 Zobowiqzania z tytulu prefinansowania" dodaje sig konto 290 w bzmieniu:"290 - Odpisy aktualizujqce naleZno5ci",
b ) w czg3ci ll "Opis kont syntetycznych budzetu gminy z typowymi operacjami ewidencyjnymi na tych
kontach" w ust. 1 "Konta bilansowe":

1) po pkt 13a dodaje sig pkt 13b w bzmieniu:
"{3b) Konto 290 - "Odpisy aktualizujqce nale2no6ci"

Konto 290 slu2y do ewidencji odpis6w aktualizujqcych naleZno6ci.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje sig zmniejszenie warto6ci odpis6w aktualizujqcych naleznoSci, a

na stronie Ma wartoSd odpisow aktualizujqcych nale2noSci.
Saldo Ma konta 290 oznacza warto66 odpis6w aktualizujqcych naleZnoSci.",

2) pkt17 otrzymuje brzmienie:
,,Konto 904 - "Niewygasajqce wydatki
Konto 904 sNuzy do ewidencji niewygasajqcych wydatk6w.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje siq:

1) wydatki jednostek bud2etowych dokonane w cigzar planu niewygasajqcych wydatk6w, na
podstawie ich sprawozdah budZetowych, w korespondencjiz kontem 225;

2) przeniesienie rownowartoSci wydatk6w dokonanych z wyodrgbnionych rachunk6w Srodk6w
finansowych funduszy pomocowych objgtych planem niewygasajqcych wydatk6w, w
korespondencji z kontem 960;

3) przeniesienie niewygasajqcych wydatk6w na dochody bud2etowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje sig warto6d planu niewygasajqcych wydatk6w.
Konto 904 moZe wykazywa6 saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasajqcych wydatk6w

lub do czasu wygaSnigcia planu niewygasajqcych wydatk6w.".

3) w zalqczniku nr 2a do zarzqdzenia'.
1) w czq5ci ll ,,Opis ewidencji na kontach syntetycznych stosowanych przez Urzqd Gminy" pkt 18

otzymuje brzmienie:
,,18) Konto 221 - "Nale2no5ci z tytulu dochod6w bud2etowych"

Konto 221 sluZy do ewidencji nale2no6ci z tytulu dochod6w budZetowych, z wyjqtkiem nale2no6ci
zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226.

Na stronie Wn konta 221 qmule siq nale2no6ciz tytulu dochod6w budzetowych i zwroty nadplat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje sig wplaty naleZnoSci z tytulu dochod6w budzetowych oraz

odpisy (zm niejszenia) naleznoSci.
Na koncie 221 ujmuje siq r6wnie2 nale2noSci z tytulu podatk6w pobieranych przez wla5ciwe

organy. Zapisy z tego tytuNu mogq byd dokonywane na koniec okres6w sprawozdawczych na
podstawie sprawozdah z ewidencji podatkowej (zalegNoSci i nadplaty).

Ewidencja szczeg6Nowa do konta 221 powinna by6 prowadzona wedlug dlu2nik6w i podzialek
klasyfikacji bud2etowej oraz bud2et6w, kt6rych nale2no6ci dotyczq.

Konto 221 moZe wykazywa| dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2no6ci z tytulu dochod6w
bud2etowych, a saldo Ma - stan zobowi4zah jednostki bud2etowej z tytuNu nadplat w dochodach
budZetowych.",

2) w czg5ci ll ,,Opis ewidencji na kontach syntetycznych stosowanych przezUrzqd Gminy" pkt21
okzymuje brzmienie:

,,21) Konto 226 - "Dlugoterminowe nale2no5ci bud2etowe"



Konto 226 sluZy do ewidencji dlugoterminowych nalezno5ci lub dlugoterminowych rozliczefi z
budZetem, a w szczeg6lno6ci nalezno5ci z tytulu prywatyzacji oraz naleZno6ci zahipotekowanych.

Na stronie Wn konta 226 qrr.qe sig ustalone nale2noSciz tytulu:
1) prywatyzacji, w korespondencjiz kontem 015;
2) dochod6w bud2etowych pzeksiggowanych do zahipotekowanych, w korespondencji zkontem221.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje sig:
1) r6wnowarto5d mienia zwr6conego przez sp6lki, w korespondencji z kontem 015, lub
zlikwidowanego, w korespondencji z kontem 855;
2) ustanie hipoteki i przeksiggowanie nale2noSci do naleZno5ci z tytulu dochod6w budZetowych, w
korespondencji z kontem 221.

Konto 226 mo2e wykazywal saldo Wn, kt6re oznacza warto66 naleznoSci zaliczanych do
dlugoterminowych.",

3) w czqSci ll ,,Opis ewidencji na kontach syntetycznych stosowanych pzezUuqd Gminy" pkt 36
otrzymuje brzmienie:

,,36) Konto 800 - "Fundusz jednostki"
Konto 800 sluZy do ewidencji r6wnowarto5ci majqtku tnrvalego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje sig zmniejszenia fundusztr, a na stronie Ma - jego zwigkszenia,

zgod n ie z od rgbnym i pzepisam i reg u I ujqcym i gospoda rkq fi nansowq jed nostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje sig w szczeg6lno5ci:

1) przeksiggowanie, w roku nastgpnym pod datq przyjgcia sprawozdania finansowego, straty
bilansowej roku ubieglego z konta 860;

2) przeksiggowanie, pod datq sprawozdania budZetowego, zrealizowanych dochod6w budzetowych
zkonta222:

3) pzeksiggowanie, w roku nastqpnym pod dat4 przyjqcia sprawozdania finansowego, rozliczenia
wyniku finansowego z konta 820;

4) przeksiggowanie, w kohcu roku obrotowego, dotacji z budzetu i Srodk6w budzetowych
wykorzystanych na inwestycje z konta 810;

5) pokrycie amortyzacji podstawowych Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych;
6) r6znice z aktualizaili Srodk6w tnrvalych;
7) warto66 sprzedanych i nieodplatnie przekazanych podstawowych Srodk6w trwalych i inwestycji;
8) pasywa pzejqte od zlikwidowanych (polqczonych) jednostek;
9) warto56 Srodk6w obrotowych przekpzanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje sig w szczeg6lnoSci:
1) pzeksiggowanie, w roku nastqpnym pod datq przyjgcia sprawozdania finansowego, zysku

bilansowego roku ubieglego z konta 860;
2) przeksiggowanie, pod datq sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatk6w budzetowych z

konta223:
3) wplyw dotacji i Srodkow przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
4) r62nice z aktualizaQi Srodk6w trwalych;
5) nieodplatne otrzymanie Srodk6w trwalych i inwestycji;
6) aktywa przejgte od zlikwidowanych (polqczonych) jednostek;
7) warto5d Srodk6w obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegoNowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnid mozliwo6d ustalenia
przyczyn zwigkszeh i zmniejszeh funduszu jednostki. W pzypadku prowadzenia scentralizowanej
ksiggowoSci obejmujqcej r6zne jednostki, dla kt6rych ustala siq odrgbnie wynik finansowy i wedlug
odmiennych zasad dokonuje sig jego podzialu, ewidencjg szczeg6lowq prowadzi sig r6wnie2 wedlug
poszczeg6lnych jednostek.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, kt6re oznacza stan funduszu jednostki."

$ 2. Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.


