
ZARZĄDZENIE NR 6/2020 

WÓJTA GMINY SZCZYTNIKI 

z dnia 02 stycznia 2020 r. 

zmieniające  Zarządzenie Nr 62/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Szczytnikach 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj Dz.U. z 2016 r. 

poz. 1047 ze zm.), oraz zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U.  z 2016 r. poz. 1870 ze zm.) i § 19, 20,, 21 i 22 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 2017 r. poz. 1911),  

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji 

dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 t.j. zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

W załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 grudnia 2019 

roku w sprawie wprowadzenia zasad ( polityki) rachunkowości w Gminnym Ośrodku Pomocy 

Społecznej w Szczytnikach wprowadzam następujące zmiany: 

1. Wykreśla się  w punkcie 1 do opisu konta 221 po stronie Wn zapis: 

Treść operacji Konto przeciwstawne 

2. Przypis należności  z tytułu dochodów budżetu 

państwa związanych z realizacją przez samorządową 

jednostkę budżetową zadań zleconych( objętych 

sprawozdaniem Rb 27ZZ) 

- należności BP - odsetki 

 

 

 

 

- 225 

 

2. Dodaje się zapis w punkcie 2 do opisu konta 221 po stronie Wn zapis: 

Treść operacji Konto przeciwstawne 

2. Przypis należności  z tytułu dochodów budżetu 

państwa związanych z realizacją przez samorządową 

jednostkę budżetową zadań zleconych( objętych 

sprawozdaniem Rb 27ZZ) 

- należności BP - odsetki 

 

 

 

 

- 750 

 

3. Dodaje się w  pkunkcie 2  do opisu konta 750 po stronie Ma zapis: 

Treść operacji Konto przeciwstawne 

2.Przypis należności  z tytułu dochodów budżetu 

państwa związanych z realizacją przez samorządową 

jednostkę budżetową zadań zleconych( objętych 

sprawozdaniem Rb 27ZZ) 
- należności BP - odsetki 

 

 

 
- 221 

 

 

§ 2 



 

Pozostałe zapisy załącznika Nr 4 do Zarządzenia Nr 62/2019 Wójta Gminy Szczytniki z dnia 31 

grudnia 2019 r. nie ulegają zmianie. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

                                                                                                                   Wójt  

          /-/Marek Albrecht 
 

                                                                                                 

 


