Zarządzenie Nr 30/19
Burmistrza Śmigla
z dnia 4 marca 2019 r,
zmieniające Zarządzenie Nr 436/18 Burmistrza Śmigla z dnia 31 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2019, poz. 351 z późn. zm.), szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy
z 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.)
oraz 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 2017 r. poz. 1911),
zarządzam, co następuje:
§1
1. W Załączniku Nr 1 do zarządzenia Nr 436/18 Burmistrza Śmigla z dnia 31 stycznia 2018 r.
sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym zakładowy plan kont), wprowadza się
następujące zmiany:
W części I Przyjęte zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, punkt 17 uzupełnia się
zapisem:
„W celu zapewnienia Gminie Śmigiel i jej jednostkom organizacyjnym jednolitych
rozwiązań w zakresie modelu podzielonej płatności w podatku od towarów i usług
wprowadzono „Procedurę podzielonej płatności w podatku od towarów i usług wraz
z wyjaśnieniami” stanowiącą odrębny dokument.”
2. W Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 436/18 Burmistrza Śmigla z dnia 31 stycznia 2018
r. sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (w tym zakładowy plan kont), wprowadza się
następujące zmiany:
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1) W części III Wykaz kont dla jednostki budżetowej, wprowadza się konto
pozabilansowe 913 – Obce środki trwałe.
2) W części IV Opis kont, punkcie 1. Konta bilansowe, w opisie do konta 130 „Rachunek bieżący jednostki – wydatki” wprowadza się zapis:
„W związku z możliwością zastosowania metody płatności podzielonej wyodrębnia
się konto analityczne dotyczące rachunku technicznego VAT.”
3) W części IV Opis kont, punkcie 2. Konta pozabilansowe, wprowadza się opis do
konta pozabilansowego 913 – Obce środki trwałe.
„913 – „Obce środki trwałe”
Konto służy do ewidencji pozabilansowej niepodlegających amortyzacji środków
trwałych, które są w jednostce użytkowane na podstawie umowy najmu, dzierżawy
lub innej umowy o podobnym charakterze, np. umowy leasingu operacyjnego - o ile
zaliczane są one do aktywów wynajmującego, wydzierżawiającego, leasingodawcy
i są przez nich amortyzowane.
Po stronie Wn ww. konta ujmuje się wartość początkową obcych środków trwałych
pod datą otrzymania ich do używania.
Do konta 913 prowadzona jest ewidencja szczegółowa według umów zawartych
przez jednostkę.
Na koniec okresu konto to może wykazywać wyłącznie saldo debetowe, które
wyraża stan obcych środków trwałych.”
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Śmigla.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Śmigla
/-/ Małgorzata Adamczak

2

3

