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ZARZĄDZENIE NR 64 / 2011
WÓJTA GMINY LIPNIK
z dnia 10 sierpnia 2011 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 2/ 2011 Wójta Gminy Lipnik
z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości
w Urzędzie Gminy w Lipniku.

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2009 r. Nr 150, poz. 1223, z późno zm) oraz art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r.
o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późno zm.),

WÓJT GMINY LIPNIK
zarządza, co następuje:

§ 1
W Zarządzeniu Nr 2/2011 Wójta Gminy Lipnik z dnia 03 stycznia 2011 r. w sprawie
przyjęcia Zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Lipniku, wprowadza się
następujące zmiany:

1. W Załączniku Nr 3 pod nazwą" Wykaz kont dla budżetu Gminy Lipnik" w tabeli
pt. Zasady ewidencji analitycznej kont dla budżetu Gminy Lipnik, Konta bilansowe,
opis kont 902 w rubrykach 1,2,3 i 4 tabeli (str. 23) otrzymuje brzmienie:

902 Wydatki budżetu Ewidencja analityczna prowadzona Technika
w sposób umożliwiający ustalenie komputerowa
poszczególnych wydatków budżetu;
W ewidencji analitycznej do konta 902
prowadzi się następujące konta:
- konto wydatków budżetowych
dokonanych przez jednostki budżetowe
gminy Lipnik; dalszy podział
analityczny tych wpływów według
podziałek klasyfikacji budżetowej
stanowią sprawozdania
o wydatkach budżetowych Rb-28S,
- konta wydatków realizowanych
bezpośrednio przez Gminę Lipnik
z rachunku bieżącego budżetu, według
podziałek klasyfikacji wydatków i
rozchodów

2. W zasadach funkcjonowania kont dla Gminy Lipnik część opisowa załącznika Nr 3
Zakładowego planu kont w opisie konta 223 "Rozliczenia wydatków budżetowych"
użyte wyrazy "z budżetu miasta" zastępuje się wyrazami "z budżetu gminy"
3. W Załączniku Nr 4 pod nazwą "Wykaz kont dla Urzędu Gminy Lipnik"
w tabeli pn. "Zasady ewidencji analitycznej dla Urzędu Gminy Lipnik" w Zespole 2
pn. "Rozrachunki i roszczenia" wprowadza się zmiany:
a) opis konta 221 w rubrykach 1,2,3,4 i 5 tabeli (str. 34) otrzymuje brzmienie:



..

221 Należności Konto analityczne do konta Technika
z tytułu syntetycznego prowadzi się według komputerowa

dochodów dłużników i podziałek klasyfikacji
budżetowych budżetowej oraz budżetów,

których należności dotyczą
podatków i opłat pobieranych na
rzecz Gminy Lipnik stosownie do
rozporządzenia Ministra Finansów
z 25.10.20 lOr. (Dz. U. Nr 208,
poz. 1375), a mianowicie w
zakresie:

• podatków i opłat stanowią
karty kontowe. podatników wg
poszczególnych tytułów
(nazw), żobowiązań i
należności - dla każdego
podatnika i inkasenta
prowadzi się odrębne
konto w każdym podatku,
jak i dla każdej jednostki,

• w zakresie dochodów
nieobjętych ordynacją
podatkową ewidencje
stanowią rozliczenia wg
kontrahentów

Ewidencja prowadzona zgodnie
z klasyfikacją podatkową

b) opis konta 223 w rubrykach 1,2,3,4 i 5 tabeli (str.34) otrzymuje brzmienie:

223 Rozliczenie Służy do rozliczenia Urzędu Technika
wydatków Gminy Lipnik ze środków komputerowa

budżetowych budżetowych otrzymanych na
pokrycie wydatków budżetowych

4. W Zasadach funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy Lipnik część opisowa do
załącznika Nr 4 do Zakładowego Planu Kont wprowadza się zmiany:

a) w pkt. 1 konta bilansowe, Konto 011
"Środki trwałe" w tabeli (str. 39 w opisie strony Wn konto 011 i strony Ma konta 221
rubryki Wn" "Ma" Rodzaj operacji, otrzymują brzmienie:

Przeniesienie własności rzeczy będących środkami trwałymi na rzecz Gminy
Lipnik z tytułu zapłaty za zaległości podatkowe w formie niepieniężnej

011 221 (art. 66 § l pkt 2 Ordynacji podatkowej)

b) w pkt 1 konta bilansowe Konto 222 "Rozliczenie dochodów budżetowych" (str.
46) w opisie strony Wn konta 222 i strony Ma konta 222 użyte wyrazy "Gmina
Dwikozy" zastępuje się wyrazami "Gmina Lipnik"
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c) pkt 1 konta bilansowe, konto231 "Rozrachunki z tytułu wynagrodzenia (str. 47)
w opisie konta 231 użyte wyrazy "Urzędu Gminy Dwikozy zastępuje się wyrazami
"Urzędu Gminy Lipnik"

§2
Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy w Lipniku.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.


