
 

 

Zarządzenie Nr 0050. 97.2018 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 26  marca 2018 r.   

 

w sprawie zmiany zarządzenia 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 2018 r., poz. 395 

z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2017r. poz. 

1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.464.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 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 budżetu gminy, wprowadza się 

następujące zmiany: 
 

1) w tabeli dodaje się wiersz 22 w brzmieniu: 
 

22. 271 Rozliczenie VAT należnego 

z jednostkami budżetowymi 

Ewidencja prowadzona w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi 

jednostkami budżetowymi z tytułu VAT należnego: 

 

271-1 Urząd Gminy w Nędzy  

271-2 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 

w Nędzy 

271-3 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. 

271-4 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach 

271-5 Przedszkole w Nędzy 

271-6 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie 

Ks. 

271-7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

 

 

 

 

2) w tabeli dodaje się wiersz 23 w brzmieniu: 
 

23. 272 Rozliczenie VAT 

naliczonego z  jednostkami 

budżetowymi 

Ewidencja prowadzona w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi 

jednostkami budżetowymi z tytułu VAT naliczonego: 

 

272-1 Urząd Gminy w Nędzy  

272-2 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 

w Nędzy 

272-3 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. 

272-4 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach 

272-5 Przedszkole w Nędzy 

272-6 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie 

Ks. 

272-7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

 

 

 

 

 

 



2. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 0050.464.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

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

Urzędu Gminy w Nędzy, w punkcie II p.n. II. Zasady funkcjonowania kont dla budżetu gminy - część opisowa, 

w podpunkcie 1. p.n. Konta bilansowe  wprowadza się następujące zmiany: 

 

 

1)  dodaje się pozycję 22) w brzmieniu: 

 

„ 22) Konto 271 - Rozliczenie VAT należnego z jednostkami budżetowymi 
Na stronie Wn ujmuje się: 

1) należność od jednostki budżetowej z tytułu VAT należnego , na podstawie deklaracji cząstkowej 

VAT -7 jednostki w korespondencji z kontem 224; 
Na stronie Ma ujmuje się : 

1) wpłaty na rachunek budżetu należnego VAT przez jednostki budżetowe w korespondencji z kon-

tem 133; 
2) kompensata podatku należnego z podatkiem naliczonym zaksięgowana na podstawie deklaracji 

jednostki w korespondencji  z kontem 272; 

3) pomniejszenie zrealizowanych dochodów budżetowych jednostki: Urząd Gminy w Nędzy w kore-

spondencji z kontem 222.” 
 

 

 

2) dodaje się pozycję 23) w brzmieniu: 

 

„ 23) Konto 272 - Rozliczenie VAT naliczonego z  jednostkami budżetowymi 
Na stronie Wn ujmuje się: 

1) przekazanie do jednostki budżetowej zwrotu VAT naliczonego w korespondencji  z kontem 133; 
2) kompensata podatku należnego z podatkiem naliczonym jednostki budżetowej w korespondencji  

z kontem 271; 
3) przeksięgowanie na koniec roku zobowiązania wobec jednostki budżetowej z tytułu zwrotu po-

datku naliczonego, które uległo wygaszeniu w korespondencji  z kontem 909; 
Na stronie Ma ujmuje się : 

1) zobowiązanie wobec jednostki budżetowej z tytułu zwrotu VAT naliczonego, na podstawie dekla-

racji cząstkowej VAT -7 jednostki w korespondencji  z kontem 224.” 
 

 

§ 2 

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

jego stosowanie. 

 

§  3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


