Zarządzenie Nr 16 /2015
Burmistrza Gminy i Miasta Sianów
z dnia 05 maja 2015 roku
w sprawie: zmiany zasad /polityki/ rachunkowości w Urzędzie Gminy
i Miasta w Sianowie.
Zgodnie z art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
/Dz.U. z 2013r., poz. 330 z późn.zm./, art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.
o finansach publicznych /Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn.zm./ oraz Rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad
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. Nr 128, poz. 861
z późn.zm./, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych /Dz.U. Nr 38, poz. 207 z późn.zm./,
Burmistrz Gminy i Miasta Sianów zarządza, co następuje:

§1

1. W przyjętych przez Burmistrza Gminy i Miasta w Sianowie Zarządzeniem
nr 21/2013 z dnia 31.12.2013 roku, zasadach /polityki/ rachunkowości:
1) w załączniku nr 1, ust.4 otrzymuje brzmienie: Sposoby i terminy
przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania i
rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art.26 i 27 ustawy o
rachunkowości oraz z Zarządzenia Nr 15 /2015 z dnia 05 maja 2015 r. w
sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej.
2) w załączniku

Nr 2 w pkt. 1 - ,,Obowiązujące zasady wyceny aktywów
i pasywów” przy opisie ,,Wartości niematerialne i prawne” zdanie
4 otrzymuje brzmienie, ,,Wartości niematerialne i prawne zakupione ze
środków na wydatki bieżące oraz pozostałe środki trwałe o wartości powyżej
700,00 zł do 3500,00 zł są umarzane w 100% w miesiącu przyjęcia do
użytkowania oaz podlegają ewidencji wartościowej wg działów gospodarki
narodowej i miejsc użytkowania oraz przy opisie ,,Pozostałe środki trwale”
zdanie 4 otrzymuje brzmienie , ,, Pozostałe środki trwałe o niskiej wartości
nieprzekraczającej 700,00 zł zalicza się do kosztów po wydaniu ich do
użytkowania bez ewidencjonowania na kontach 013 i 072, z wyjątkiem
komputerów, monitorów i drukarek.

3) w załączniku Nr 3 pkt a) „Zakładowy plan kont” dodaje się w części „Konta

pozabilansowe”:
„Konto 292 – Wadia w formie niepieniężnej”.
Konto służy do ewidencji stanu wadium złożonego do depozytu w formie
niepieniężnej.
Po stronie Wn konta 292 ujmuje się zwiększenia, czyli wartość określoną
w złożonym dokumencie, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu i wartości
początkowej wartości wadium.
Po stronie Ma konta 292, ujmuje się w szczególności zmniejszenie,
wycofanie
lub zwrot kontrahentowi po upływie ustalonego terminu dokumentu
„wadium”, złożonego do depozytu w formie niepieniężnej.
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według tytułów i kontrahentów
dokonujących złożenia wadium w formie niepieniężnej.
,,Konto 910 - ,, Poręczenia i gwarancje”
Konto służy do ewidencji otrzymanych gwarancji ubezpieczeniowych
i bankowych. Na stronie Wn konta 910 ujmuje się wniesienie zabezpieczenia
w postaci gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych, a na stronie Ma zwrot
zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych .
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według kontrahentów
i poszczególnych tytułów.
§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Urzędu Gminy i Miasta
w Sianowie.
§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 05.05.2015 roku.

