ZARZĄDZENIE NR 65/18
Wójta Gminy Działdowo
z dnia 6 kwietnia 2018 r.
w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 4/14 Wójta Gminy Działdowo z dnia 2 stycznia 2014r w sprawie zasad
(polityki) rachunkowości.
Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2017r. poz. 2342)
art.40 ust.1,2,3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 2077)
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie szczególnych 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 (D.U. z 2017r. poz. 1911),
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu kont
dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375), Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 9 stycznia 2018r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018r. poz.109)
zarządzam co następuje:
§ 1. 1) W Zarządzeniu Nr 4/14 Wójta Gminy Działdowo z dnia 2 stycznia 2014r w sprawie wprowadzenia
zasad (polityki) rachunkowości w załączniku Nr 1, po punkcie 3 w Zasadach prowadzenia ewidencji analitycznej
i jej powiązaniach z kontami syntetycznymi„ ORGAN dodaje się:
konto 250 „ Należności finansowe „ – służy do ewidencji należności zaliczanych do należności
finansowych , a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. Na koncie mogą być także ujmowane
rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst. Ewidencja szczegółowa prowadzona do
konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności finansowych z poszczególnymi
kontrahentami według tytułów należności.
Konto 250 może wykazywać dwa salda . Saldo Wn oznacza stan należności , a saldo Ma stan nadpłat
z tytułu należności finansowych.
2) w załączniku Nr 3 ostatnio zmienionym Zarządzenim Nr 43/17 Wójta Gminy Działdowo z dnia 8 lutego 2017r,
w sprawie w sprawie zasad (polityki) rachunkowości, pkt 2 w zapisie o tresci:Dla prowadzenia rozliczeń
podatku VAT stosuje się:
1. Punkt 5 otrzymuje brzmienie: Ewidencja z tytułu zaokrągleń podatku VAT należnego w budżecie gminy
Wn 962 Wynik na pozostałych operacjach
Ma 224 Rozrachunki budzetu - podatek VAT - Urząd Skarbowy
lub
Wn 224 Rozrachunki budżetu podatek VAT - Urzad Skarbowy
Ma 962 Wynik na pozostałych operacjach ,
3) w załączniku Nr 3 po zapisie konta bilansowe oraz w opisie kont dodaje się konto:
konto 250 „ Należności finansowe „ – służy do ewidencji należności zaliczanych do należności
finansowych , a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. Na koncie mogą być także ujmowane
rozliczenia z tytułu gwarancji i poręczeń udzielonych przez jst. Ewidencja szczegółowa prowadzona do
konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności finansowych z poszczególnymi
kontrahentami według tytułów należności.
Konto 250 może wykazywać dwa salda . Saldo Wn oznacza stan należności , a saldo Ma stan nadpłat
z tytułu należności finansowych.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r.
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