
 

Zarządzenie nr 0050.29.2014 

Wójta Gminy Pacyna 

z dnia 27 sierpnia 2014 roku 

w sprawie zmian Zarządzenia nr 42/2004 Wójta Gminy Pacyna z 31.12.2004 r w 

sprawie procedury kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości, instrukcji obiegu i 

kontroli dokumentów księgowych, instrukcji kasowej, instrukcji inwentaryzacynej 

 

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz,U. z 

2009 r nr 152, poz. 1223 ze zmianami ) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 

lipca 2010 r. w sprawie zasad 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. Nr 128, 

poz.861 z późn.zm) wprowadza się następujące zmiany: 

 

§1 

 

W części II dokumentacji pod nazwą „Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości 

(polityka rachunkowości) Urzędu Gminy Pacyna”: 

I. Na podstawie art. 4 ust 4 ustawy o rachunkowości wprowadza się do postanowień 

ogólnych dokumentacji uregulowania o następującej treści: 

„W ramach przyjętych zasad rachunkowości przyjmuje się technikę uproszczenia 

polegającą na stosowaniu w ewidencji zmniejszeń i wyksięgowań obrotów strony konta 

zapisem ujemnym, a nie po przeciwnej stronie jak wskazuje opis kont z planu kont  dla 

budżetów jst (wg rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r Dz.U. nr 128, 

poz 861)”. 

Praktykę taka przyjęto ze względu na stosowany aktualnie program komputerowy 

„księgowość budżetowa”, w którym zastosowanie zapisów ujemnych  ułatwia zachowanie 

czystości obrotów w uzgodnianiu sald. Nie wpływa na wynik konta tj. saldo, a  tym 

samym wynik finansowy i sytuację majątkową jednostki. Zapis ujemny w dekretacji 

oznacza się kolorem czerwonym lub w ramce. 

II. W załączniku nr 2 do dokumentacji pod nazwą ”Wykaz kont syntetycznych 

Urzędu Gminy Pacyna” przyjmuje się do stosowania konto 

226- „Długoterminowe należności budżetowe”. 

 

Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń 

z budżetem. 

  

 Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w 

korespondencji z kontem 840, a także przeniesienia należności krótkoterminowych do 

długoterminowych, w korespondencji z kontem 221. 

 Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności 

długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej za dany rok, w 

korespondencji z kontem 221. 

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności. 

Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

poszczególnych należności budżetowych. 

 



 

 

                                                     §2 

 

W części VIII dokumentacji pod nazwą „Zasady ewidencji i kontroli druków ścisłego 

zarachowania i składników  rzeczowych i materiałowych w Urzędzie Gminy Pacyna” 

- rozdział II pkt 1: 

● wprowadza się jako druk ścisłego zarachowania karty drogowe pojazdów dla wszystkich 

pojazdów stanowiących mienie Gminy, 

● wprowadza się księgę druków ścisłego zarachowania dla kart drogowych pojazdów, 

● osobą upoważnioną za gospodarkę kartami drogowymi pojazdów jest Pani Anna 

Marcinkowska. 

 

§3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 
 


