
Zarządzenie nr 62/2020 

Burmistrza Miasta i  Gminy Szydłów z dnia 30 września 2020 roku 

w sprawie:  wprowadzenia zmiany do  zasad (polityki) rachunkowości i kontroli zarządczej w 

Gminie Szydłów. 

 

 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. 

Dz. U. z 2019r. poz. 351 ze zm.) art. 40 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (t.j. Dz. U. z 2019r. poz. 869 ze zm.); Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i 

Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 1911, z 2018r.poz.2471ze zm.); Rozporządzeniem Ministra 

Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 208, poz. 

1375), w Zarządzeniu Nr 3/2018 Wójta Gminy Szydłów z 10 stycznia 2018r. , wprowadza się 

co następuje : 

 

§ 1. 

Określa się wytyczne w zakresie księgowania dochodów i wydatków z Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

1. Na finansowanie  zadań inwestycyjnych realizowanych przez Gminę Szydłów ze 

środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 -  Rządowego Funduszu Inwestycji 

Lokalnych otwiera się odrębny rachunek bankowy pod nazwą „Rządowy Fundusz 

Inwestycji Lokalnych Gminy Szydłów”. 

2.  Do księgowania środków z Rządowego  Funduszu  Inwestycji Lokalnych Gminy 

Szydłów wyodrębnia się  konta, służące do chronologicznego i systematycznego 

ujmowania wszystkich operacji gospodarczych dotyczących wyodrębnionej kategorii 

zdarzeń: 

a) dokumentowania operacji gospodarczych dochodów 

b) dokumentowania operacji gospodarczych dla wydatków  

§ 2. 

 

1. Celem rzetelnego i jasnego przedstawienia wykorzystania środków Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych  wprowadza się  odrębne konta analityczne i 

pozabilansowe. 

2. Na bilansowych i pozabilansowych kontach analitycznych ewidencję księgową 

prowadzi się z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.  



3. Wyodrębnione konta analityczne  prowadzi się w celu uzyskania danych 

wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań budżetowych, finansowych, 

statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa, do których jednostka 

została zobowiązana. 

4. W planie kont budżetu Gminy do konta 133, 901, 991, 992  wprowadza  się konta 

analityczne do ewidencji operacji gospodarczych  środków finansowych :- „Rządowego 

Funduszu Inwestycji Lokalnych Gminy Szydłów’ 

5. W planie kont Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, wprowadza się szczegółową 

analitykę do kont syntetycznych : 011, 071, 080, 130,   800,,810, 860, 980, 998 konta 

zespołu 2 na których będą ujmowane operacje gospodarcze dotyczące 

wykorzystywania środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

6. Plan kont może być uzupełniony o dodatkowe konta, na podstawie których uzyska się 

informację służącą do sporządzenia informacji, sprawozdań o wykorzystaniu środków. 

§ 3. 

Opis i kontrola dokumentów księgowych związanych z realizacją Rządowego Funduszu 

Inwestycji Lokalnych. 

1. Realizacja wydatków z rachunku  następować będzie zgodnie z projektem, 

podpisanymi umowami, aneksami i harmonogramami, na podstawie prawidłowo 

wystawionych, opisanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych. 

2. Płatności następować będą w formie bezgotówkowej – przelewem na podstawie 

dokumentów księgowych stwierdzających konieczność dokonania przelewu. 

Potwierdzeniem dokonania przelewu/zapłaty jest wyciąg bankowy. 

3. Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polegać będzie  na sprawdzeniu, czy 

dane zawarte w dowodach księgowych są zgodne z umową, harmonogramem, ustawą 

Prawo zamówień publicznych. 

4. Weryfikacja  kompletności i poprawności dowodów księgowych polegać będzie na 

sprawdzeniu czy do faktury załączone są wszystkie dokumenty potwierdzające 

zakończenie wykonanych prac. Czy faktury są opisane  prawidłowo, zgodnie z 

wymogami oraz zawierają potwierdzenie pod względem merytorycznym. 

5. Kontrola formalno - rachunkowa dokumentu polega na sprawdzeniu, czy dokument 

zawiera wymagane elementy, czy dokument jest wystawiony technicznie prawidłowo, 

czy nie zawiera błędów rachunkowych. 

§ 4. 

 

1. Do ksiąg rachunkowych danego okresu wprowadza się wszystkie dokumenty 

(zdarzenia), które nastąpiły w tym okresie.  Podstawą dokonania zapisu są dowody 

księgowe. Przyjmuje się, że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmuje się 

dowody księgowe stwierdzające dokonanie operacji gospodarczych w tym miesiącu, 

które wpłyną  do Referatu  Księgowości po opisie merytorycznym do ósmego dnia 



miesiąca następnego a jeżeli dzień ten przypada na dzień wolny od pracy – do 

ostatniego dnia roboczego przed tym dniem.  

2. Dowody księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach 

rachunkowych miesiąca następnego, z zastrzeżeniem zamknięcia roku ( miesiąca 

grudnia). W księgach rachunkowych i w wyniku jednostki ujmuje się wszystkie 

osiągnięte, przypadające na jej rzecz dochody i obciążające ją koszty związane z tymi 

przychodami dotyczące dane roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

3. Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania 

miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany.  

4. Dowodem księgowym jest także dokument elektroniczny jak. np. faktura 

elektroniczna, wydruk z system bankowości internetowej itp. 

5. Zapis księgowy powinien zawierać co najmniej: 

a) Datę dokonania operacji gospodarczej; 

b) Określenie rodzaju i numeru identyfikacji dowodu księgowego stanowiącego 

podstawę zapisu oraz jego datę, jeżeli się ona różni od daty dokonania operacji; 

c) Zrozumiały tekst lub kod operacji,( jeżeli stosuje się kod, wówczas  pisemne 

objaśnienie kodu) ; 

d) Kwotę i datę zapisu; 

e) Oznaczenie kont, których dotyczy. 

 

6. zapisy w dzienniku i na kontach księgi głównej powinny być powiązane ze sobą w 

sposób umożliwiający ich sprawdzenie, 

7. zapisy w księgach rachunkowych powinny być dokonane w sposób zapewniający ich 

trwałość, przez czas nie krótszy od wymaganego do przechowywania ksiąg 

rachunkowych. 

§ 5. 

W załączniku nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów nr 03/2018 z 10.01.2018 roku 

„Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego” wprowadza się 

dodatkowo zapisy: 

1. Grunty stanowiące własność Gminy przekazane w użytkowanie wieczyste przez tę 

jednostkę użytkownikowi wieczystemu ujmuje się w księgach rachunkowych Urzędu i 

wykazuje się w sprawozdaniu finansowym jako składnik aktywów. Zalicza się je  do 

środków trwałych i wyodrębnia się w ramach konta 011- środki trwałe”. 

2. Grunty stanowiące własność Skarbu Państwa, przekazane w użytkowanie wieczyste 

przez jednostkę wykonującą uprawnienia właścicielskie w odniesieniu do tych 

gruntów, nie stanowią składnika aktywów Gminy. Ujmuje je się w ewidencji 

pozabilansowej, prowadzonej ilościowo- wartościowo.  

3. Gmina będąca właścicielem gruntu, przekazanego w użytkowanie wieczyste nie może 

zbyć tego gruntu innemu podmiotowi, niebędącym użytkownikiem wieczystym tego 

gruntu. 



4. Grunty będące własnością Gminy, bez względu na to czy są przekazane w 

użytkowanie wieczyste czy nie,  wycenia się na dzień bilansowy i wykazuje się w 

księgach rachunkowych i w sprawozdaniu finansowym w cenie nabycia, 

pomniejszonej o ewentualne odpisy z tytułu trwałej utraty wartości, zgodnie z art. 28 

ust. 1 pkt i i ust. 2 ustawy o rachunkowości.  

5. Przeklasyfikowanie gruntów nieobciążonych użytkowaniem wieczystym będących w 

zasobach Gminy do gruntów przekazanych w użytkowanie wieczyste, nie powoduje 

zmiany ich wartości księgowej netto na dzień przeklasyfikowania. 

6. Nabycie przez Gminę  prawa użytkowania wieczystego gruntu w drodze spadku, 

darowizny lub w inny nieodpłatny sposób, wyceny tego prawa należy dokonać według 

ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu, a jeżeli nie jest to 

możliwe, według inaczej ustalonej wartości godziwej (art. 28 ust. 2 i 5 u.o.r.). 

Podstawą wartości godziwej są aktualne ceny uzyskane na rynku dla nieruchomości 

podobnych np. pod względem położenia. Wartość początkową prawa użytkowania 

wieczystego gruntu stanowi wówczas wartość rynkowa z dnia nabycia. W tej sytuacji 

koszty notarialne nie powiększają wartości rynkowej, a tym samym nie wpływają na 

wartość początkową środka trwałego i stanowią koszt podatkowy w dacie ich 

poniesienia. 

7. Wartość początkową wykupionego na własność gruntu,  stanowi cena jego nabycia, 

która obejmuje kwotę zapłaconą za wykup gruntu (cenę zakupu, bez podlegającego 

odliczeniu podatku VAT) oraz koszty bezpośrednio związane z nabyciem gruntu (w 

tym m.in. opłatę notarialną i sądową).  

8. Jeżeli Gmina nabyła prawo użytkowania wieczystego gruntu odpłatnie, wówczas 

kosztem związanym bezpośrednio z zakupem gruntu jest również nieumorzona na 

dzień wykupu część wartości początkowej prawa wieczystego użytkowania 

dotyczącego wykupywanego gruntu, powiększona o opłatę z tytułu przekształcenia 

prawa wieczystego użytkowania w prawo własności oraz wszelkie koszty ( jak np. 

opłaty sądowe czy notarialne) związane z przekształceniem poniesione do dnia 

przyjęcie gruntu do użytkowania na podstawie prawa własności.  

9. Wygaśnięcie prawa wieczystego użytkowania gruntu księguje się: Ma konto 011 

Środki trwałe (w analityce: Prawo użytkowania wieczystego gruntu) – wartość 

początkowa prawa użytkowania wieczystego gruntu, Wn konto 071 Umorzenie 

środków trwałych (w analityce: Umorzenie prawa użytkowania wieczystego gruntu) 

W sytuacji natomiast, gdy wykupowi podlega grunt, którego prawo wieczystego 

użytkowania nabyto w przeszłości nieodpłatnie, nieumorzona wartość tego prawa nie 

stanowi elementu ceny nabycia gruntu i jest odnoszona w ciężar pozostałych kosztów 

operacyjnych.  

10. Dniem przyjęcia do użytkowania gruntu, uzyskanego na własność w drodze 

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania wieczystego w prawo własności 

gruntu jest dzień, w którym decyzja o przekształceniu stała się ostateczna. 

11. Dla prawa użytkowania wieczystego gruntu, ustala się metodę amortyzacji liniowej. 

12. Okres amortyzacji prawa użytkowania wieczystego gruntu ustala się na 50 lat.  

13. Stawka amortyzacji bilansowej dla prawa użytkowania wieczystego gruntów wynosi – 

5% 

https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(28)ust(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16796295?unitId=art(28)ust(5)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/352549227?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/352549259?cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/352549259?cm=DOCUMENT


14. Okres amortyzacji prawa wieczystego użytkowania,  liczymy od następnego miesiąca 

po zakupie, otrzymaniu itp. a kończymy umarzanie w miesiącu, w którym zaprzestało 

się użytkowania.  

15. Wartość użytkową ustala się dla pojedynczego składnika aktywów lub dla grupy 

aktywów wypracowujących korzyści ekonomiczne.  Ustala się zgodnie z zasadami 

ustalonymi przez jst. Możliwie jest uwzględnienie przy wycenie początkowej kwoty 

stanowiącej podstawę naliczenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego.  

16. Przekazanie gruntu w użytkowanie wieczyste i ograniczenie możliwości 

dysponowania nim, może stanowić przesłankę trwałej utraty wartości gruntu. Oceny 

utraty wartości dokonuje się co do zasady, dla każdego gruntu przekazanego w 

użytkowanie wieczyste indywidualnie. W razie stwierdzenia trwałej utraty wartości 

tego gruntu, kwotę zmniejszającą jego dotychczasową wartość księgową netto odnosi 

się w ciężar konta 800 „Fundusz jednostki” ”. 

17. Odpis aktualizujący wartość  gruntu w związku z ustaleniem wartości użytkowej 

niższej od wartości księgowej, skutki trwałej utraty wartości gruntu   odnosi się na 

konto  075 „Odpisy z tytułu trwałej utraty wartości rzeczowych aktywów trwałych”. 

18. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntu stanowiącego własność jst w 

prawo własności użytkownika może nastąpić na wniesione żądanie użytkownika 

wieczystego zgodnie z ustawą z dnia 29 lipca 2005r.Prawo użytkowania wieczystego 

przekształca się z dniem, w którym decyzja o przekształceniu  stała się ostateczna. 

19. Z tytułu przekształcenie jst ustala w decyzji opłatę, która może być na wniosek 

użytkownika wieczystego rozłożona na raty. Opłatę może pomniejszyć bonifikata. 

 

§ 6. 

1. Niniejsze Zarządzenie jest integralną częścią Zarządzenia Nr 3/2018 Wójta Gminy 

Szydłów z 10 stycznia 2018r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości i kontroli zarządczej 

w Gminie Szydłów. 

2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 01.09.2020r. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

(-) Andrzej Tuz 

 

 

 


