
ZARZĄDZENIE NR 20/2017
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO

z dnia 6 czerwca 2017 r.

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j.  Dz. U.                        
z 2016r. poz. 1047 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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 (t.j. Dz. U. 
z 2013r. poz. 289 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. 
z 2016r. poz. 1870 z późn. zm.),  zarządzam co następuje:

§ 1. W wykazie kont syntetycznych dla wydatków budżetowych - Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr 34/2015 
Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015r. wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie 
Powiatowym w Nowym Sączu zmienionego załącznikiem nr 1 do Zarządzenia Nr 7/2017 Starosty 
Nowosądeckiego z dnia 10 lutego 2017r. oraz Zarządzeniem Nr 15/2017r. z dnia 21 kwietnia 2017r. wprowadza się 
następujące zmiany: a.i.1. W opisie konta 080 – „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” wprowadza się 
dodatkowy zapis o treści: „Dodatkowo na koncie 080 mogą być księgowane zakupione składniki majątkowe 
zaliczane do wartości niematerialnych i prawnych, jeżeli zostały one zakupione np. dla potrzeb realizowanej 
inwestycji, której koszty są ewidencjonowane na koncie 080, co dotyczyć może programów komputerowych 
służących np. do sterowania urządzeniami budowanego obiektu. Jeżeli są to programy, które mogą być 
samodzielnie stosowane do innych urządzeń, wówczas po zakończeniu inwestycji przeksięgowuje się wartość 
takich programów na konto 021. Do konta 080 może być prowadzona rozbudowana analityka.”

1. Opis konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”- otrzymuje brzmienie:

„Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności" służy do ewidencji  odpisów aktualizujących, 
których dokonuje się w szczególności w odniesieniu do należności wątpliwych, spornych oraz 
zasądzonych kosztów postępowania sądowego, należnych kosztów postępowania egzekucyjnego, 
kosztów upomnienia i należnych odsetek do czasu ich zapłaty. Należności wątpliwe to takie, co do 
których jest prawdopodobne, że nie zostaną zapłacone w terminie   i w pełnej wysokości, 
a przedwczesne byłoby uznanie ich za nieściągalne. Dochodzenie należności na drodze 
postępowania sądowego lub postępowania egzekucyjnego   w administracji jest wystarczającą 
przesłanką utworzenia na dochodzone kwoty należności odpisów aktualizujących. Należności 
trwale umorzone, przedawnione lub trwale nieściągalne zmniejszają dokonane uprzednio odpisy 
aktualizujące. Odpisy aktualizujące wartość należności (w tym należne odsetki za zwłokę 
odnoszące się do należności w stosunku do których utworzono odpis aktualizacyjny) dokonywane 
są i ewentualnie korygowane nie później niż na dzień bilansowy. Odpisy aktualizujące dokonuje 
się w odniesieniu do należności wymienionych w art. 35 b ust. 1 ustawy   o rachunkowości.  Na 
stronie Wn konta 290 ujmuje się w szczególności:

1) zmniejszenie odpisu aktualizującego w związku z zapłatą należności w korespondencji z kontami 
zespołu „7”, a w zakresie funduszy  z właściwymi kontami zespołu 8 (np. 851),

2) zmniejszenie odpisu aktualizującego należności w związku z ustaniem przyczyn dokonania tego odpisu, 
w korespondencji z kontami zespołu „7”, a w zakresie funduszy z właściwymi kontami zespołu 8. Na 
stronie Ma konta 290 ujmuje się w szczególności odpis aktualizujący kwalifikujących się do tego 
należności w korespondencji z kontami z kontami zespołu „7”, a w zakresie funduszy  z odpowiednimi 
kontami zespołu 8. Konto 290 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów 
aktualizujących należności niezapłaconych przez dłużników do dnia bilansowego. Odpisy aktualizujące 
należności korygują (zmniejszają) wykazywane w aktywach bilansu należności, do których te odpisy 
zostały dokonane. Do konta 290 prowadzona jest szczegółowa analityka (wg poszczególnych 
dłużników).”.

2. W opisie konta 403- „Podatki i opłaty” skreśla się wyrazy „453- Podatek od towarów i usług (VAT)”.

3. Z wykazu kont syntetycznych wykreśla się konto 490 „Rozliczenie kosztów” i 640 „Rozliczenia 
międzyokresowe kosztów”.
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4. W opisie konta 761 - „Pozostałe koszty operacyjne” w pkt.2 po słowach „koszty o nadzwyczajnej wartości 
lub które wystąpiły incydentalnie”  wprowadza się zapis o treści: „oraz z tytułu konieczności zapłaty należnego 
podatku VAT klasyfikowanego w planie finansowym wydatków Starostwa   w § 4530.”

5. Opis konta 410 –„Inne świadczenia finansowane z budżetu” otrzymuje brzmienie:

„Konto utworzono dla celów zgodności kosztów z tego tytułu z treścią formularza „Rachunek 
zysków   i strat (wariant porównawczy). Na koncie tym wykazuje się koszty dotyczące 
realizowanych projektów współfinansowanych ze środków unijnych adresowane do odbiorców 
i beneficjentów projektu w części niedotyczącej kwot związanych  z dofinansowaniem  
funkcjonowania Starostwa (np. płac własnych pracowników zaangażowanych do realizacji 
projektu, projektowych zakupów inwestycyjnych zwiększające majątek Starostwa itp.).  Poza tym 
na koncie tym wykazuje się także koszty nagród o charakterze szczególnym niezaliczone do 
wynagrodzeń, diety dla radnych. Do „Innych świadczeń finansowanych z budżetu” kwalifikuje się 
w szczególności koszty ujmowane  w następujących paragrafach klasyfikacji budżetowej 
wydatków (z odpowiednią końcówką paragrafową):

302 - Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń
303 - Różne wydatki na rzecz osób fizycznych (w tym: diety dla radnych)
304 - Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń
311 -  Świadczenia społeczne (np. stypendia stażowe i szkoleniowe dla beneficjentów projektu)
324 - Stypendia dla uczniów
325 - Stypendia różne
326 - Inne formy pomocy dla uczniów
401 -Wynagrodzenia osobowe pracowników (wynagrodzenia nie dotyczące pracowników 
Starostwa Powiatowego, np. refundacja części kosztów wynagrodzeń beneficjentów  projektu)
411  - Składki na ubezpieczenia społeczne  (nie dotyczy składek społecznych od wynagrodzeń 
pracowników Starostwa Powiatowego)
419 -  Nagrody konkursowe
421 - Zakup materiałów i wyposażenia (zakupy na rzecz beneficjentów projektu),
430 - Zakup usług pozostałych (pozostałe usługi na rzecz beneficjentów projektu),
605 - Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych (wydatki projektowe nie zwiększające 
majątku Starostwa Powiatowego),
606 - Wydatki za zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  (wydatki projektowe 
nie zwiększające majątku Starostwa Powiatowego),

Na stronie Wn konta 410 zapisem zwykłym ujmuje się poniesione koszty dot. w/w tytułów. Na 
stronie Ma 410 ujmuje się zmniejszenie tych kosztów oraz na dzień bilansowy ujmuje się 
przeniesienie kosztów  z tego tytułu na konto 860.

7. W opisie do kont zespołu 4 – „Koszty według rodzajów i ich rozliczenia” wprowadza się dodatkowy 
zapis o treści: „W celu zachowania zasady czystości obrotów na kontach zespołu  4 wprowadza się 
stosowanie obustronnego zapisu technicznego ujemnego”.

8. Wprowadza się konto pozabilansowe 091 – „Nieruchomości zasobu  Skarbu Państwa”. Opis konta 
091 – „Nieruchomości zasobu Skarbu Państwa” ma umożliwić pozabilansową ewidencję zasobu 
nieruchomości  Skarbu Państwa, którymi Starosta Powiatu Nowosądeckiego zarządza z mocy prawa.  
Nieruchomości te nie są zaliczone do środków trwałych Powiatu Nowosądeckiego. Do konta 091 można 
stosować ewidencję analityczną dotyczą uszczegółowienia rodzajów nieruchomości (np. nieruchomości 
gruntowe Skarbu Państwa oddane w użytkowanie wieczyste), których wartość winna być zgodna 
z pozaksięgową ewidencją prowadzoną przez odpowiednie stanowiska merytoryczne Starostwa 
Powiatowego w Nowym Sączu z wykorzystaniem np. arkusza kalkulacyjnego. Ewidencja ta, przynajmniej 
na dzień bilansowy, podlega uzgodnieniu  z zapisami księgowymi zawartymi na koncie 091. Na stronie Wn 
konta 091 wskazuje się znaną wartość nieruchomości zasobu Skarbu Państwa. Zwiększenie wartości 
dokonuje się zapisem zwykłym a zmniejszenie zapisem czerwonym. Na koniec roku konto 091 wykazuje 
tylko saldo Wn które oznacza stan posiadanych nieruchomości z zasobu Skarbu Państwa.”.
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§ 2. W załączniku nr 4 do Zarządzenia Nr 34/2015 Starosty Nowosądeckiego z dnia 15 września 2015r. 
wprowadzającego politykę rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu zmienionego Zarządzenia 
Nr 9/2017 Starosty Nowosądeckiego z dnia 21 kwietnia 2017r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Wprowadza się pkt.11 o treści: „ Realizacja nowych, kolejnych projektów współfinansowanych   
w szczególności ze środków Unii Europejskiej powoduje, że księgowe konta ewidencyjne otrzymują następne, 
dotychczas niezajęte, dodatkowe oznaczenia dwucyfrowe. Wprowadzenie do ewidencji księgowej –  w ramach 
wyodrębnionego rejestru księgowego- kolejnego projektu nie wymaga dokonywania zmian w polityce 
rachunkowości Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu”.

§ 3. Pozostałe zapisy Zarządzenia nie ulegają zmianie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2017r. .

Starosta Nowosądecki

Marek Pławiak
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