
ZARZĄDZENIE NR 29.2021 
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ 

z dnia 18 listopada 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 16.2018 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., 
poz. 217 z późn.zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305 z późn.zm.) oraz w: 

1) 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 2020 r., 
poz. 342 z późn.zm.), 

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, 
poz.1375), 

zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 16.2018 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 czerwca 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dokonuje się następujących zmian: 

1. W pkt 1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych, w § 2 ust. 4 do wykazu sprawozdań 
sporządzanych przez jednostkę - Urząd Gminy dodaje się: 

pkt 9) za okresy kwartalne sprawozdanie Rb 28 NWS, 

pkt 16) za rok sprawozdanie Rb 28 NWS. 

2. W pkt 3. Wykaz ksiąg rachunkowych dla jednostki budżetowej (wykaz kont dla jednostki Urząd Gminy) 
oraz zasady funkcjonowania kont, Zasady funkcjonowania kont dla jednostki, ust.1 Konta bilansowe – opis 
kont, 

1) Zespół 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” opis do konta 130 „Rachunek bieżący jednostki” 
otrzymuje brzmienie: 

,,Konto 130 - Rachunek bieżący jednostki" 

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym z tytułu 
wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. 

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: 

·otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla dysponentów 
niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223 (tylko w przypadku programów i projektów realizowanych 
przez jednostki urzędu) 

·z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym 
właściwym kontem 720, 750, 760. 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 

·zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki pobrane do 
kasy na realizację wydatków budżetowych w korespondencji z właściwymi kontami zespołów 1, 2, 3, 4, 7 lub 
8; 

·okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego stopnia (ewidencja szczegółowa 
według dysponentów, którym przelano środki pieniężne), w korespondencji z kontem 223 (tylko w przypadku 
programów i projektów realizowanych przez jednostki urzędu). 
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Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych. Dopuszczalne jest stosowanie 
innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest to konieczne dla zachowania czystości 
obrotów. 

Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpośrednio 
z rachunku bieżącego budżetu jednostki samorządu terytorialnego. W takim przypadku saldo konta 
130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań 
budżetowych na stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów – na stronę Wn konta 800. 

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego dochodów 
i wydatków budżetowych. 

W przypadku dochodów nieujętych w planie finansowym dochody takie ewidencjonuje się według podziałek 
klasyfikacji budżetowej. 

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, 
zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. 

Konto 130 stanowi swoisty rodzaj pomostu pomiędzy rachunkiem bieżącym budżetu gminy, a realizacją 
dochodów i wydatków jednostki – urzędu. 

Równoległy zapis w budżecie gminy (organie) i na koncie 130 przy zachowaniu zasady czystości obrotów, 
wyrażają zgodność w zakresie: 

- dochodów – saldo konta 901, 

- wydatków – saldo konta 902. 

Saldo konta 130 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 800. 

Konto 130 na koniec roku nie wykazuje salda. 

2) Zespół 2 „Rozrachunki i rozliczenia” opis otrzymuje brzmienie: 

Zespół 2 - ,,Rozrachunki i rozliczenia" 

Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych rozrachunków 
oraz rozliczeń. 

Konta zespołu 2 służą także do ewidencji i rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich i innych 
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, wynagrodzeń, rozliczeń 
niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami 
spornymi. 

Ewidencja należności na kontach zespołu 2 prowadzona jest na bieżąco na podstawie dokumentów, które 
powodują powstanie należności, nie później niż na koniec każdego kwartału. Dokumenty, które wpłyną do 
działu księgowości do dnia 8-go następnego miesiąca, a dotyczą miesiąca poprzedniego ujmuje się pod datą 
ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczą, z wyjątkiem zamknięcia roku budżetowego, kiedy księgowanie 
należności następuje na zasadzie memoriału. 

Ewidencja zobowiązań na kontach zespołu 2 jest prowadzona na bieżąco, na podstawie dokumentów 
powodujących powstanie rozrachunku (fra, nota itp.), w podziale na poszczególnych kontrahentów. 
Dokumenty, które spłyną do działu księgowości do dnia 8-go następnego miesiąca, z datą wystawienia do 
końca poprzedniego miesiąca, ujmuje się w ewidencji pod datą ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczą, 
z wyjątkiem zamknięcia roku budżetowego, kiedy księgowanie zobowiązań następuje na zasadzie memoriału. 

Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 winna umożliwiać wyodrębnienie poszczególnych grup 
rozrachunków, rozliczeń, ustalenie przebiegu ich rozliczeń oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych 
i zobowiązań z podziałem według kontrahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych - według 
poszczególnych walut, a przy rozliczaniu środków europejskich również odpowiednio w podziale na programy 
lub projekty. 
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§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój 
 
 

Witold Kocaj 
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