
Zarządzenie Nr 0050.268.2016 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 18 lipca 2016 r.   

  

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.414.2015 Wójta Gminy Nedza z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie 

zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki 

budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy  
  

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z 

późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2016r. poz. 

446) zarządza się, co następuje: 
§ 1 

 
W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.414.2015 Wójta Gminy Nędza z dnia 15 grudnia 2015 r. w 
sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki 
budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy, w punkcie I p.n. Wykaz kont dla Urzędu Gminy w Nędzy, w tabeli 
pozycja 17 otrzymuje brzmienie: 
 

17. 221 Należności z tytułu 

dochodów budżetowych 

Według dłużników, podziałek klasyfikacji budżetowej i 

budżetów, w tym w szczególności: 

 

221-0- Należności z tytułu dochodów budżetowych - 

podatki (należność budżetu Gminy) 
 

221-1- Należności z tytułu dochodów budżetowych - 

wymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 

(należność budżetu Gminy) 
 

221-2- Należności z tytułu dochodów budżetowych 

(opłata za udostępnianie danych) – należność budżetu 

państwa 
  

221-3-1 Należności z tytułu dochodów budżetowych 

(fundusz alimentacyjny dotyczący budżetu  państwa) – 

należność budżetu państwa 
 

221-3-2 Należności z tytułu dochodów budżetowych 

(zaliczka alimentacyjna dotycząca budżetu państwa) – 

należność budżetu państwa 
 

221-5- Należności z tytułu dochodów budżetowych - 

niewymagalne na koniec okresu sprawozdawczego 

(należność budżetu Gminy) 
 

221-6 Należności z tytułu dochodów budżetowych – 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – 

należność budżetu Gminy 
 

221- 7 Należności z tytułu dochodów budżetowych – 

dochody realizowane przez urzędy skarbowe  na rzecz 

budżetu oraz udziały w podatku dochodowym 
221-7-1 Należności z tytułu dochodów budżetowych – 

dochody realizowane przez urzędy skarbowe  na rzecz 

budżetu oraz udziały w podatku dochodowym - zaległość 

(wymagalne) - dot. budżetu gminy 
221-7-2 Należności z tytułu dochodów budżetowych – 

dochody realizowane przez urzędy skarbowe  na rzecz 

budżetu oraz udziały w podatku dochodowym – należność 

pozostałe do zapłaty (niewymagalne) - dot. budżetu gminy 
221-7-3 Należności z tytułu dochodów budżetowych –

udziały w podatku dochodowym- nadpłaty - dot. budżetu 

gminy 
 

 

 

 



Zapisy na kontach 221-7-1, 221-7-2, 221-7-3 w 

korespondencji z kontem 720-1-3 dokonywane są na 

koniec każdego kwartału wg zasady: wyksięgowanie 

poprzedniego okresu(kwartału), zaksięgowanie obecnego 

okresu (kwartału). 

 

 

Należności z tytułu dochodów budżetowych dot. danego 

okresu sprawozdawczego w momencie przypisu i wpłaty 

ujmuje się na koncie 221-1. Na koniec okresu 

sprawozdawczego należności niewymagalne podlegają 

przeniesieniu na konto 221-5 i obrazują kolumnę 9 

sprawozdania Rb-27S. Należności z tytułu dochodów 

budżetowych pozostające na koncie 221-1 stanowią 

należności wymagalne na koniec okresu 

sprawozdawczego i obrazują kolumnę 10 sprawozdania 

Rb – 27 S. Należności z tytułu dochodów budżetowych 

dot. następnego okresu sprawozdawczego mogą być ujęte 

bezpośrednio na koncie 221-5. W przypadku ich 

wymagalności podlegają przeksięgowaniu na konto 221-1 

w danym okresie sprawozdawczym. 

 

Ewidencja szczegółowa według dłużników i podziałek 

klasyfikacji budżetowej w zakresie należności z tytułu 

dochodów budżetowych – podatki (221-0)  realizowana 

jest odrębnie przez komórkę ds. księgowości podatkowej 

w programie Podatki i Opłaty Gminne.  

 

Należności z tytułu dochodów budżetowych –podatki 

dot. danego okresu sprawozdawczego w momencie  

wpłaty ujmuje się na koncie   221-0. Na koniec okresu 

sprawozdawczego dokonuje się wyksięgowania wpłat 

bez klasyfikacji i zaksięgowania na odpowiednie 

podziałki klasyfikacji budżetowej na podstawie 

sporządzonego przez komórkę ds. księgowości 

podatkowej sprawozdania budżetowego. 
 

Ewidencja szczegółowa według dłużników i podziałek 

klasyfikacji budżetowej w zakresie należności z tytułu 

opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi  (221-

6)  realizowana jest odrębnie przez komórkę zajmującą się 

ewidencją księgową w/w opłaty w programie: System 

Monitorowania Odpadów Komunalnych.  

 

Należności z tytułu dochodów budżetowych- opłata za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi dot. danego 

okresu sprawozdawczego w momencie  wpłaty ujmuje 

się na koncie  221-6.  
Na koniec okresu sprawozdawczego dokonuje się 

wyksięgowania wpłat bez klasyfikacji i zaksięgowania 

na odpowiednie podziałki klasyfikacji budżetowej na 

podstawie sporządzonego przez komórkę ds. 

księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami 

komunalnymi sprawozdania budżetowego. 

 

 

 
 

§ 2 

Zobowiązuję  Skarbnika Gminy  oraz pracowników Referatu Finansowego  do zapoznania się z zarządzeniem oraz 

jego stosowanie. 

§   3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


