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Zarządzenie nr 61/2018  

Wójta Gminy Szydłów  

z dnia 25 października  2018 roku 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian w polityce rachunkowości w Gminie Szydłów. 

 

 

 

 

Na podstawie przepisów art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2018r. poz.395 z późn. zmianami) z uwzględnieniem rozporządzenia Ministra Finansów z 

dnia 13 września 2017 r. 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1911), 

postanawiam w Zarządzeniu Nr 3/2018 Wójta Gminy Szydłów z 10 stycznia 2018r. wprowadzić 

następujące zmiany: 

 

§ 1. 

1.Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostka sporządza sprawozdanie finansowe zgodnie 

z przepisami zawartymi w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 

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 (Dz. U. z 2017r. poz. 1911),  składające się z: 

1) Bilansu 

2) Rachunku zysków i strat (wariant porównawczy) 

3) Zestawienie zmian w funduszu 

4) Informacji dodatkowej. 

2. Sprawozdania finansowe sporządza się w języku polskim i w walucie polskiej. Dane liczbowe 

wykazuje się w złotych i groszach. 

3. Sprawozdania finansowe podpisuje główny księgowy i kierownik jednostki 

4. Sprawozdania finansowe oraz łącze sprawozdania finansowe są publikowane w terminie do 10 

maja roku następnego w Biuletynie Informacji Publicznej  jednostek sporządzających sprawozdania. 

 

5. Sprawozdanie finansowe Gminy składa się z: 

Z bilansu z wykonania budżetu Gminy 

Łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek, 

Łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane z rachunków zysku i strat jednostek 

podległych 

Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z  zestawień zmian 

funduszu jednostek podległych 

Informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowych jednostek 

podległych. 

6.Sporządzając sprawozdanie finansowe należy dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych 

rozliczeń między jednostkami. 

Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, dotyczą w szczególności: 

1) Wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze; 

2) Wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych między jednostkami. 
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7.Wójt Gminy w terminie  do 30 czerwca sporządza skonsolidowany bilans i w postaci dokumentu 

elektronicznego przekazuje go do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

 

Do sporządzania sprawozdań finansowych stosuje się przepisy i wzory Rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. według załączonych wzorów  do Zarządzenia. 

 

 

§ 2. 

Ustala się sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, zawarte w 

załączniku nr 1 do Zarządzenia. 

 

§ 3. 

Do opisywania dokumentacji pod względem merytorycznym są upoważnieni pracownicy, jak w 

załączniku nr 2 do niniejszego Zarządzenia. 

§ 4. 

 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Wójt Gminy 

(-) Jan Klamczyński 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia nr 61/2018 z dnia 25 października 2018r. 

 

Sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

 

§ 1. 

 

Ustala się sposób gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego 

1. Majątek Gminy stanowią: 

  –środki trwałe, 

  –pozostałe środki trwałe (wyposażenie),  

  – wartości niematerialne i prawne. 

2. Za środki trwałe uważa się składniki majątku, których wartość początkową, określa się od dnia 

01 stycznia 2019 roku w kwocie 10.000,00zł. Ustala się dolną granicę wartości pozostałych 

środków trwałych podlegających ewidencji ilościowo-wartościowej na poziomie 2 % wartości 

środków trwałych określonych odrębnymi przepisami.  

3.Wyceny środków trwałych dokonuje się wg zasad określonych w ustawie o rachunkowości, z tym 

że środki trwałe stanowiące własność jednostki, otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji 

właściwego organu, wycenia się wg wartości określonej w decyzji. 

4.Bez względu na wartość na koncie środków trwałych ewidencjonuje się grunty, budowle 

i budynki. Wartość środka trwałego może być zwiększona lub zmniejszona w wyniku zarządzanej 

aktualizacji wyceny. Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych może nastąpić 

o równowartość kosztów inwestycji związanych z ich ulepszeniem. 

5. Zwiększenie stanu środków trwałych następuje pod datą przyjęcia do używania z inwestycji, datą 

zakupu lub datą decyzji. Ujawnione nadwyżki ewidencjonuje się pod datą ich zinwentaryzowania. 

6.Umorzenie środków trwałych zgodnie ze stawkami amortyzacyjnymi, określonymi w ustawie 

z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych. 

7.Grunty nie podlegają umorzeniu. 

8.Ewidencja środków trwałych prowadzona jest ręcznie w księdze inwentarzowej i w Module 

Środki trwałe – programie Puma. 

9.Pozostałe środki trwałe w używaniu (wyposażenie – przedmioty), wycenia się wg cen zakupu 

brutto, tj. łącznie z podatkiem VAT. 

10. Pozostałe środki trwałe, o wartości nieprzekraczającej wielkości stanowiącej dolną granicę 

środka trwałego, umarza się w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia 

do używania. 

      § 2. 

1. Urząd Gminy wykorzystuje składniki rzeczowe majątku ruchomego do realizacji swoich 

zadań oraz gospodaruje tymi składnikami w sposób oszczędny i racjonalny. 
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2. Urząd Gminy utrzymuje składniki rzeczowe majątku ruchomego w stanie niepogorszonym,  

z uwzględnieniem normalnego zużycia. 

3. Urząd Gminy analizuje na bieżąco stan majątku ruchomego, z uwzględnieniem jego stanu 

technicznego oraz przydatności do dalszego użytkowania. 

4. Wójt Gminy w przypadku stwierdzenia, w toku bieżącej działalności jednostki albo  

w trakcie inwentaryzacji prowadzonej na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 września 1994r. o 

rachunkowości, składników rzeczowych majątku ruchomego, które: 

1) nie są wykorzystywane do realizacji zadań jednostki lub 

2) nie nadają się do dalszego użytku ze względu na zły stan techniczny lub niemożność 

współpracy ze sprzętem typowym, lub 

3) posiadają wady lub uszkodzenia, zagrażające bezpieczeństwu użytkowników albo 

najbliższego otoczenia, lub 

4) całkowicie utraciły wartość użytkową, lub 

5) są technicznie przestarzałe 

- powołuję komisję do oceny przydatności tych składników do dalszego użytkowania, która 

przedstawia propozycje dotyczące dalszego użytkowania albo zakwalifikowania tych składników 

do kategorii majątku zużytego, zbędnego lub przeznaczenia do sprzedaży, oddania w najem lub 

dzierżawę, nieodpłatnego przekazania oraz darowizny. 

1. Przy gospodarowaniu zbędnymi składnikami rzeczowymi majątku ruchomego uwzględnia 

się, w pierwszej kolejności, potrzeby innych jednostek. 

2. Zbędne lub zużyte składniki rzeczowe majątku ruchomego, niezagospodarowane w sposób,  

o którym mowa wyżej mogą być zlikwidowane. 

3. Wójt Gminy w skład komisji powołuje co najmniej trzy osoby spośród pracowników 

Urzędu. 

4. Komisja sporządza protokół z przeprowadzonej oceny składników rzeczowych majątku 

ruchomego i załącza wykaz zużytych i zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego, z 

propozycją sposobu zagospodarowania tych składników. 

5. Przed wybraniem sposobu zagospodarowania składników rzeczowych majątku ruchomego 

kierownik jednostki ustala wartość jednostkową poszczególnych składników. 

6. O zakwalifikowaniu składnika rzeczowego majątku ruchomego do kategorii majątku 

zbędnego lub zużytego oraz o sposobie jego zagospodarowania decyduje Wójt Gminy. 

§ 3. 

      

1. Likwidacja zbędnych lub zużytych składników rzeczowych majątku ruchomego dokonuje 

się w trybie sprzedaży na surowce wtórne albo przez zniszczenie, w przypadku gdy ich sprzedaż na 

surowce wtórne nie doszła do skutku lub była bezzasadna. 

2. Zniszczenia dokonuje komisja likwidacyjna w składzie dwu lub trzyosobowym, powołana 

przez kierownika jednostki spośród pracowników jednostki. 

3. Z czynności zniszczenia komisja likwidacyjna sporządza protokół zawierający następujące 

dane: 

1) Datę zniszczenia, 

2) Nazwę, rodzaj cechy identyfikujące oraz wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, 

3) Przyczynę zniszczenia, 
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4) Imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji  

      § 4. 

1. Gmina może nieodpłatnie przekazać składniki rzeczowe majątku ruchomego innej jednostce 

lub jednostce samorządu terytorialnego na czas oznaczony, nieoznaczony albo bez obowiązku 

zwrotu. 

2. Nieodpłatnego przekazania dokonuje się na podstawie protokołu zdawczo-odbiorczego. 

3. Jednostka może dokonać darowizny składnika rzeczowego majątku ruchomego na rzecz 

jednostek organizacyjnych, o których mowa w ustawie o systemie oświaty niebędących 

samorządowymi jednostkami budżetowymi oraz fundacji i organizacji pożytku publicznego,  które 

prowadzą działalność charytatywną, opiekuńczą, kulturalną, leczniczą, oświatową, naukową, 

badawczo-rozwojową, wychowawczą, sportową, turystyczną lub przeciwpożarową z 

przeznaczeniem na realizację ich celów statutowych. 

      § 6. 

1.  Odpowiedzialność za należyte zabezpieczenie majątku gminy (włączenie instalacji alarmowej, 

sprawdzenie i zamknięcie wszystkich drzwi do pomieszczeń biurowych i budynku urzędu) ponosi 

pracownik wyznaczony przez Wójta Gminy,  na którym ciąży obowiązek nadzoru nad właściwą 

eksploatacją majątku i zabezpieczeniem go przed kradzieżą i zniszczeniem. 

2.  Odpowiedzialność za właściwą eksploatację i ochronę składników majątkowych w czasie godzin 

pracy ponoszą pracownicy, których pieczy składniki te powierzono w związku z zajmowanym 

stanowiskiem. 

3. Odpowiedzialność za majątek jednostki używany przez jednostki organizacyjne ponoszą 

kierownicy poszczególnych jednostek.  

            § 7. 

1.  Pracownik ponosi odpowiedzialność za zniszczenie mienia jednostki, powstałego wskutek 

niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków. 

3.  Pracownik zobowiązany jest pokryć szkodę w pełnej wysokości. 
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Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów nr 61/2018 z 25 października 2018 r. 

 

 

Imię i nazwisko Stanowisko/Referat podpis 

Janusz Sowa Sekretarz Gminy  

Janusz Machnik - Kierownik 

 

Referat Inwestycji i 

Gospodarki Przestrzennej 

 

Piotr Walczak Samodzielne Stanowisko d/ s 

promocji Gminy 

 

Sławomir Kręcisz  Samodzielne stanowisko 

pełnomocnik ds. profilaktyki i 

rozwiązywania problemów 

alkoholowych i 

przeciwdziałania narkomanii  

 

Anna Suchorowska - 

Kierownik 

 

Referat Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony 

Środowiska 

 

Marta Stachowicz Hanczke 

Inspektor 

 Referat Gospodarki 

Komunalnej i Ochrony 

Środowiska 

 

 


