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Zarządzenie nr 77/2018  

Wójta Gminy Szydłów  

z dnia 28 grudnia  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. 

Od 01 stycznia 2019 roku: 

  

1. Jednostkę  samorządową  „Urząd Gminy” zmienia się na  „Urząd Miasta  i Gminy” . 

2. Organ wykonawczy  „Wójt Gminy” zmienia się na  „Burmistrz  Miasta  i Gminy” . 

 

§ 2. 

 

1.Gmina Szydłów i Urząd Miasta i Gminy Szydłów sporządza sprawozdania budżetowe i 

finansowe na podstawie prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

 

Księgi rachunkowe, na podstawie których sporządza się sprawozdania powinny być: 

1) Prowadzone rzetelnie – dokonane w nich zapisy muszą odzwierciedlać stan rzeczywisty; 

2) Prowadzone bezbłędnie – muszą w nich być wprowadzone  kompletnie i poprawnie 

wszystkie zakwalifikowane do zaksięgowania w danym miesiącu dowody księgowe oraz 

musi być zapewniona ciągłość zapisów i bezbłędność działania stosowanych procedur 

obliczeniowych; 

3) Prowadzone sprawdzalnie – mają umożliwiać stwierdzenie poprawności dokonywanych w 

mich zapisów, stanów (sald) oraz działania stosowanych procedur obliczeniowych. 

4) Kompletne tj. do ksiąg rachunkowych okresu powinno być wprowadzone w postaci zapisu 

każde zdarzenie, które nastąpiło w okresie sprawozdawczym. 

5) Poprawnie – muszą być prowadzone z godnie z art. 23 ustawy o rachunkowości, czyli 

zapisy w księgach rachunkowych powinny być dokonane w sposób trwały, bez 

pozostawiania miejsc pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. 

 

2.Poprawności ksiąg rachunkowych wymaga przestrzegania nadrzędnych zasad rachunkowości: Do 

nadrzędnych zasad rachunkowości zalicza się: 

 

1) Zasadę rzetelnego obrazu ( wiarygodności) 

2) Zasadę przewagi treści nad formą, ściśle związaną ze stosowaniem zasady wiarygodności: 

3) Zasadę ciągłości – porównywalności; 
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4) Zasadę memoriału 

5) Zasadę współmierności przychodów i związanych z nimi kosztów, 

6) Zasadę ostrożności, 

7) Zasadę indywidulanej wyceny, 

8) Zasadę istotności 

9) Zasadę kontynuacji działalności. 

 

3.Wstępne zamknięcie ksiąg rachunkowych musi nastąpić przed sporządzeniem sprawozdania 

finansowego, a ostateczne do 30 kwietnia roku następnego. Księgi rachunkowe mogą też być 

zamykane na inny dzień np. w związku  z zakończeniem działalności jednostki. 

 

4.Ujmowanie zdarzeń po dniu bilansowym , przed zatwierdzeniem sprawozdania zostały 

podzielone na dwie kategorie: 

1. Dostarczające dowodów na istnienie określonego stanu na dzień bilansowy: 

a) Korekty przychodów ze sprzedaży wykazane w księgach rachunkowych i sprawozdaniu 

finansowym za rok obrotowy, polegające na zmianie kwot faktur  jak i anulowaniu 

sprzedaży 

b) Rozstrzygnięcie sprawy sądowej, która potwierdza lub zmienia stan zobowiązań, 

c) Uzyskanie informacji o tym, że wartość aktywów na skutek utraty wartości była niższa od 

wykazanej w księgach rachunkowych. 

    2. Wskazujące na stan zaistniały po dniu bilansowym: 

a)Zaciągnięcie znaczących zobowiązań, 

b)Udzielnie przez Gminę wysokich gwarancji i poręczeń, 

c) Połączenie jednostki z inną, 

d)ogłoszenie rozpoczęcia lub rozpoczęcie wdrażania restrukturyzacji. 

 

5. Błędne zapisy w księgach rachunkowych mogą dotyczyć wprowadzenia niewłaściwych kwot, 

jak i ujęcia ich na niewłaściwych kontach syntetycznych, analitycznych czy też na 

niewłaściwych paragrafach.  

Sposób korekty błędu uzależniony jest od tego, kiedy został wykryty, jak również od jego 

istotności. 

Stwierdzone błędy w zapisach, w trakcie miesiąca,  poprawia się: 

a) Przez skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej oraz postawienie parafki, 

b) Przez wprowadzenie do ksiąg rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych 

zapisów, dokonywane zapisami dodatnimi lub ujemnymi. 

 

Jeżeli błędy zostaną ujawnione po zamknięciu miesiąca lub gdy księgi są prowadzone przy 

użyciu komputera, dozwolona są tylko korekty polegające na  wprowadzeniu do ksiąg 

rachunkowych dowodu zawierającego korekty błędnych zapisów. Takim dowodami 

wewnętrznym może być PK, w którym określa się datę wystawienia, opisu błędnego zapisu  i 

sposób ujęcia w księgach rachunkowych korygowanej operacji. 

 

W przypadku otrzymania informacji o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na sprawozdanie 

finansowe, po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego ich skutki ujmuje się w księgach 

rachunkowych roku obrotowego, w którym informacje te otrzymano. 

Korekta będzie ujęta na funduszu własnym i wykazana jako „zysk (strata) z lat ubiegłych. 

Dla ustalenia poziomu istotności popełnionych błędów przyjmuje się m kryterium 0,5 – 1% 

sumy bilansowej. 

5. W Urzędzie Gminy  wyodrębnia się  dzienniki częściowe , służące do chronologicznego i 

systematycznego ujęcia wszystkich operacji gospodarczych dotyczących wyodrębnionej 

kategorii zdarzeń: 

- dokumentowania operacji gospodarczych dochodów jednostki budżetowej -  budżetu Gminy 
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Szydłów 

- dokumentowania operacji gospodarczych dla dochodów  Urzędu Gminy 

- dokumentowania operacji gospodarczych dla wydatków Urzędu Gminy 

- dokumentowania operacji gospodarczych za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe 

- dokumentowania operacji gospodarczych za odnawialne źródła energii 

- dokumentowania operacji gospodarczych kompleksowe zabezpieczenie zabytków 

- dokumentowania operacji gospodarczych wadia, depozyty i inne 

- dziennik planu finansowego 

Mogą być wyodrębniane inne dzienniki w zależności od potrzeb. 

 

 

 

§ 3. 

1) Inwentaryzacja składników majątku przeprowadzana jest z zachowaniem metod oraz 

terminów i częstotliwości określonych w przepisach art. 26 ustawy o rachunkowości. 

2) Inwentaryzacja jest przeprowadzana na ostatni dzień każdego roku obrotowego. 

3) Inwentaryzacja zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i półproduktów 

znajdujących się w strzeżonych składowiskach i objętych ewidencją ilościowo wartościową 

przeprowadza się – raz w ciągu 2 lat. 

4) Nieruchomości zaliczone do środków trwałych oraz inwestycji, jak też znajdujących się na 

terenie strzeżonym innych środków trwałych oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład 

środków trwałych w budowie – raz w ciągu 4 lat. 

5) Zapasów towarów i materiałów objętych ewidencją wartościową  raz w roku. 

6) Na koniec roku, w którym nie przypadał termin ich spisu z natury, podlegają one weryfikacji.  

 

Inwentaryzacja drogą spisu z natury polega na fizycznym zliczeniu i spisaniu składników 

majątku, wycenie ich ilości, porównaniu wartości z danymi ksiąg rachunkowych oraz 

wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. 

Inwentaryzacją drogą spisu z natury są objęte: 

a) aktywa pieniężne, waluty obce,(z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych) 

b) papiery wartościowe, 

c) produkty w toku produkcji, 

d) materiały, towary i produkty gotowe i półprodukty 

e) maszyny i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie 

f) znajdujące się w jednostce obce składniki aktywów, będące własnością innych 

podmiotów, powierzone jej do sprzedaży, przechowania, przetwarzania lub używania. 



4 

 

Inwentaryzacją drogą „potwierdzenia sald” polega na otrzymaniu od banków i uzyskaniu od 

kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu 

tych aktywów oraz wyjaśnieniu i rozliczeniu ewentualnych różnic. 

 

 

Wójt Gminy 

(-) Andrzej Tuz 


