
Zarządzenie nr 174/2022
Wójta Gminy Żelazków

z dnia 30 grudnia  2022 r.

zmieniające zarządzenie nr 61/2017 Wójta Gminy Żelazków z dnia 30 czerwca 2016 r.(ze zmianami) 
w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę )rachunkowości.

Na  podstawie  art.  10  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  o  rachunkowości  
(Dz.U.  z  2021  r.  poz.  217,  ze  zm.)  oraz  Rozporządzenia  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) zarządzam co następuje:

§ 1
1.  Wprowadza się zmiany w Załączniku Nr 1 – „Zasady (polityki) prowadzenia rachunkowości wraz z  

metodami wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego”, w Załączniku Nr 2 – 
„Zakładowy  Plan  Kont  dla  budżetu  i   jednostki”  oraz  w  Załączniku  Nr  4  –  „Opis  systemu 
informatycznego zawierający wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności od struktury 
oprogramowania wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony 
danych,  w  tym  w  szczególności  metod  zabezpieczenia  dostępu  do  danych  i  systemu  ich  
przetwarzania, a ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji” 
określone w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2
 Zobowiązuje się pracowników właściwych merytorycznie, w zakresie rachunkowości do zapoznania 
się i przestrzegania w pełni zawartych postanowień.

                                                                         § 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i obowiązuje od dnia 1 grudnia 2022 r.

Wójt Gminy Żelazków

/-/ Michał Kraszkiewicz



Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 174/2022

Wójta Gminy Żelazków z dnia 30.12.2022 r.

I.  Zmiany w załączniku Nr 1 – „Zasady (polityki) prowadzenia rachunkowości wraz z metodami 
wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenia wyniku finansowego”:

1. W § 3, w części „Ogólne zasady wyceny aktywów i pasywów”, pkt 4 „Odpisy amortyzacyjne 
(umorzeniowe)” otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„4.  Odpisy umorzeniowe (amortyzacyjne)  dla  środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
prawnych  o  wartości  początkowej  powyżej  10.000,00  zł  dokonuje  się  według  stawek 
amortyzacyjnych  określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych,  jednorazowo 
w miesiącu grudniu za okres całego roku obrotowego. Przyjmuje się liniową metodę amortyzacji. Dla 
prawa  wieczystego  użytkowania  gruntów  przyjmuje  się  stawkę  amortyzacyjną  w  wysokości  10 
%.Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 w korespondencji z kontem 400. 
Odpisów umorzeniowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych, prawa wieczyste-
go użytkowania gruntów dokonuje się począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia  
przedmiotowego środka do używania, zakończenie następuje z chwilą zrównania wartości odpisów z  
wartością początkową
Umorzenia pozostałych środków trwałych o wartości jednostkowej nie niższej niż 500,00 zł i nie prze -
kraczającej kwoty 10.000,00 zł, dokonuje się jednorazowo w 100%  przez spisanie w koszty w miesią-
cu przyjęcia do używania (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia realizowanego w ramach wydatków 
majątkowych). Umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 w korespondencji z kontem 401.

      Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w miesiącu przyjęcia do eksploatacji, niezależ -
nie  nie od wartości, takie składniki majątkowe jak: meble i dywany, odzież i umundurowanie, inwen -
tarz żywy. W przypadku likwidacji lub nieodpłatnego przekazania środków trwałych oraz wartości nie-
materialnych i prawnych umorzenie ujmowane jest w księgach rachunkowych w dniu likwidacji lub 
nieodpłatnego przekazania”.

II.   Zmiany   w Załączniku Nr 2 – „Zakładowy Plan Kont dla budżetu i  jednostki”:  

W załączniku nr 2 w wykazie kont: PLAN KONT DLA URZEDU GMINY dodaje się następujące konta:

I. Wykaz kont

1. Konta bilansowe
              Zespół 3 -Materiały i towary
              330 – Towary
              Zespół 7 – Przychody , dochody i koszty
              730 – Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu

2. Konta pozabilansowe
920 – Wkład własny

  II. Opis kont
1. Konta bilansowe
Zespół 3 – Materiały i towary



Konto     330 – „Towary”  
Konto 330 jest przeznaczone do ewidencji zapasów  towarów w magazynach własnych i obcych, 
w punktach sprzedaży, jak również w magazynach obcych.
Na stronie Wn konta 330 księguje się przychody i zwiększenia wartości stanu zapasów towarów, 
a na stronie Ma rozchody i zmniejszenia ich wartości.
Konta 330 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zapasów towarów w cenach zakupu 
lub nabycia.

Typowe zapisy strony Wn konta 330
„Towary”

• Treść operacji • Konto przeciw-
stawne

1. Przychód towarów z zakupu – faktura zakupu
2. Nadwyżka zapasów
3. Otrzymanie nieodpłatne

• -101,201,234
• -240
• -760

Typowe zapisy strony Ma konta 330
„Towary”

• Treść operacji • Konto przeciw-
stawne

1. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia)
2. Niedobory o szkody w zapasach
3. Przekazanie nieodpłatne

•  - 730
•  - 240
• - 761

Zespół 7 – Przychody , dochody i koszty
730 – Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu
Konto 730 – „Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”
Konto 730 służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu.
Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia), w korespondencji 
z kontem 330.
 Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z kontami  
przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz zespołu 0 i 8 bądź 4.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
1)  przychody ze sprzedaży towarów na stronę Ma konta 860,
2) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na stronę Wn konta 860.
Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy strony Wn konta 730
„Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”

• Treść operacji • Konto przeciw-
stawne

1. Wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu
2. Zmniejszenie przychodów ze sprzedaży na skutek korekty 

• -330



faktur lub rachunków 
3. Odniesienie niedoboru mieszczącego się w granicach ubyt-

ków naturalnych
4. Przeniesienie na koniec roku przychodów ze sprzedaży

• -101,201
• -240

• -860

Typowe zapisy strony Ma konta 730
„Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu”

• Treść operacji • Konto przeciw-
stawne

1. Przychody ze sprzedaży towarów na podstawie faktury 
sprzedaży

2. Przeniesienie na koniec roku wartości sprzedanych 
towarów w cenie zakupu (nabycia)

3. Zaliczenie do przychodów  z tytułu sprzedaży towarów 
wpływów na rachunek bankowy wcześniej uznanych za 
niewyjaśnione

• -101,130,201
234

• -860

• -245

2.Konta pozabilansowe
Konto 920 – „Wkład własny”
Konto 920 służy do ewidencji wkładu własnego niepieniężnego poniesionego przy realizacji projek-
tów. Na stronie Wn ujmuje się wartość wniesionego wkładu własnego niepieniężnego.
Na stronie Ma jego rozliczenie. Analityka konta winna umożliwić ustalenie wkładu własnego niepie-
niężnego na poszczególne projekty. 

III. Zmiany w Załączniku Nr 4 – „Opis systemu informatycznego zawierający wykaz programów, 
procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania wraz z opisem algorytmów i 
parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w szczególności metod 
zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a ponadto określenie wersji 
oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji”  

1. W załączniku Nr 4,  III. Programy komputerowe i moduły tworzące księgi rachunkowe,   pkt 3 
otrzymuje nowe następujące brzmienie:
„3. Wykaz stosowanych programów znajduje się w poniższej tabeli:

Lp. Nazwa systemu – 
programu

Producent Opis programu 
komputerowego

Wersja programu Data 
rozpoczęcia 
eksploatacji

1 Księgowość Budżetowa i 
Planowanie

INFO-SYSTEM Program księgowy do 
kompleksowej obsługi w 
zakresie rachunkowości 
Urzędu 

2022.2.3.818.818 2008-03-24

2 Kadry i Płace INFO-STSTEM Program do naliczania i 
sporządzania list płac, kart 

2022.3.2.14.1125 2008-01-10



wynagrodzeń, deklaracji 
PIT

3 Środki Trwałe INFO-SYSTEM Program do ewidencji 
środków trwałych wg grup 
środków trwałych i 
obliczania amortyzacji

2022.2.0.328.623 2008-01-01

4 Program Płatnika ZUS System wymiany 
dokumentów pomiędzy 
płatnikiem składek a ZUS

10.02.2002 1999-01-01

5 Podatki (os. fizyczne) INFO-SYSTEM Moduł do naliczania 
podatków

2022.0.0.111.119 2008-01-08

6 Podatki (os. prawne) INFO-SYSTEM Moduł do naliczania 
podatków

2022.0.0.111.119 2008-01-08

7 KSZOB INFO-SYSTEM Moduł do prowadzenia 
księgowości podatków i 
opłat oraz związanej  z nią 
ewidencji podatników, 
opłat i podatków

2022.1.4.511.7.708 2009-10-05

8 AUTA INFO-SYSTEM Moduł do ewidencji i 
naliczania podatków od 
środków transportowych

2022.1.4.511.708 2009-10-05

9 Kasa INFO-SYSTEM Program do obsługi 
kasowej – rejestracja 
poszczególnych wpłat z 
zaznaczeniem jakiego 
zobowiązania dotyczy

2021.3.1.101.1209 2022-10-07

10 Czynsze INFO-SYSTEM Program służy do 
rozliczania czynszu 
mieszkaniowego i innych 
należności cywilno-
prawnych ( zajecie pasa, 
wywóz nieczystości …)

2021.1.1.101.422 14.11.2019

11 Egzekucje INFO-SYSTEM Program służy do 
zarządzania 
wierzytelnościami, 
przygotowania i 
ewidencjonowania 
korespondencji dotyczącej 
egzekucji należności oraz 
przesyłania danych do 
Krajowego Rejestru 
Długów 

2022.1.6.516.715 2014-11-19

12 Powiadomienia SMS INFO-SYSTEM Program umożliwia 
automatycznie wysyłać 
SMS-em powiadomienie o 
należnych opłatach, 
zadłużeniu i aktualnych 
odsetkach 

2021.1.0.18.415 2019-09-27

13 Rejestr VAT INFO-SYSTEM Program umożliwia 
wystawienie e-deklaracji 
VAT-7 i cykliczne 

2022.1.0.329.517 2016-11-15



tworzenie dokumentów 
sprzedaży

14 UPK INFO-SYSTEM Program służy do 
automatycznego 
księgowania przelewów

2021.0.0.22.114 2020-01-19

15 Gomig ARISCO Program wspomagający 
pracę wydziału ochrony 
środowiska w zakresie 
gospodarki odpadami

7.4.0.39 2013-09-20

16 Posiedzenia.pl GP PRO Sp. z 
o.o.

System do obsługi sesji 
Rady Gminy – transmisja 
on-line sesji RG oraz 
system elektronicznego 
głosowania 

3.0.5 2019-11-19

17 PB_EWID Technika IT Program wspiera 
prowadzenie gminnego 
rejestru mieszkańców oraz 
umożliwia tworzenie 
spisów i zestawień 
bazujących na danych z 
ww. rejestrów. 

1.03.108 2013-04-02

18 Legislator Standard ABC PRO Sp. z 
o.o.

Program edytor aktów 
prawnych XML służący do 
sporządzania aktów 
prawnych w postaci 
dokumentów 
elektronicznych – uchwały 
RG oraz zarządzenia WG

2.3.0.0.16 2013-12-16

19 Legalis Administracja C.H.BECK System informacji Prawnej 1.11.2023 2021-12-01

20 Besti@ Ministerstwo 
Finansów

System zarządzania 
budżetami jednostek 
samorządu terytorialnego

7.041.07.19       XII.2006

21 SJO Besti@ Ministerstwo 
Finansów

System zarządzania 
budżetami jednostek 
samorządu terytorialnego 
– sprawozdawczość 
jednostek organizacyjnych

7.041.07.19 2022-10-01

22 WPF Asystent CURULIS Sp. z 
o.o.

Program do obsługi i 
przygotowywania WPF

7.10.19.24635 2020-11-02

23 Bankowość elektroniczna
(SGB24)

Bank 
Spółdzielczy 
w Żelazkowie

System do obsługi 
bankowości elektronicznej

System zarządzany 
przez producenta

        XI.2013

*w kolumnie wersja  programu podano wersję aktualną na dzień 30.12.2022 r.

Systemy komputerowe aktualizuje się odpowiednio do zmieniających się przepisów prawa oraz po-
stępu technologicznego w zakresie systemów informatycznych. Aktualizacje przygotowują producen-
ci oprogramowania.
Aktualne wersje programów wraz z opisem zmian są dostępne przy każdorazowym uruchamianiu  
programu na poszczególnych stanowiskach roboczych.  Zmiany aktualizacyjne systemów komputero-



wych wykorzystywanych do celów prowadzenia księgowości nie powodują konieczności  wprowadza-
nia zmian w polityce rachunkowości. 
Opis podstawowych funkcji  wraz z opisem algorytmów i  parametrów dla stosowanych systemów 
dziedzinowych Księgowość Budżetowa i Planowanie zawarto w instrukcjach użytkowania tych syste-
mów, które stanowią uzupełnienie niniejszej dokumentacji i przechowywane są w Urzędzie Gminy 
Żelazków. Instrukcja użytkowania Księgowości Budżetowej i Planowania (KBiP) stanowi załącznik do 
niniejszej dokumentacji.
System jest załączany i wyłączany przez użytkowników systemu. Archiwizowanie odbywa się jeden 
raz w tygodniu poprzez tworzenie kopii baz danych z serwera i zapisanie ich na zewnętrznych nośni-
kach i  przechowywane są w zamkniętej szafie.


