
Zarządzenie Nr 0050.125.2018 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 13 kwietnia 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 

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, wprowadza się następujące zmiany:  
 

1)  w punkcie I p.n. Wykaz kont dla Urzędu Gminy w Nędzy, w Kontach pozabilansowych w tabeli 

pozycja 1 otrzymuje brzmienie: 
 

1. 900 Zobowiązania warunkowe Prowadzona w sposób umożliwiający ustalenie zobowiązań 

warunkowych według tytułów oraz poszczególnych 

kontrahentów, a także w razie możliwości z podziałem na 

lata ich spłaty 

 

900-1 Zobowiązania warunkowe -  udzielenie gwarancji,  

poręczenia,  
900-2 Zobowiązania warunkowe -  wystawienie weksla             

(do weksli in blanco nie dokonuje się podziału na lata 

spłaty),   
900-3 Zobowiązania warunkowe -  zawarte, a niewykonane 

umowy oraz inne zobowiązania warunkowe wynikające z 

zawartej umowy/porozumienia lub innego dokumentu; 
900-4 Zobowiązania warunkowe -  nieuznane przez 

jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na 

drogę postępowania spornego (sądowego) z tytułu np. 

reklamacji lub dochodzonych kar i odszkodowań umownych 

oraz odsetek za zwłokę.  
 

 

2) w punkcie II Zasady funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy w Nędzy w podpunkcie 2. Konta 

pozabilansowe pozycja 1 otrzymuje brzmienie: 

  
„1)     Konto 900 - "Zobowiązania warunkowe" 
Konto 900 służy do ewidencji zobowiązań warunkowych. Zobowiązanie warunkowe to obowiązek wykonania świadczeń, 

których powstanie jest uzależnione od zaistnienia określonych zdarzeń (art. 3 ust. 1 pkt 28 ustawy o rachunkowości). Na kon-

cie tym ujmuje się wyłącznie te zdarzenia gospodarcze, które nie stanowią operacji gospodarczych i nie wpływają na zmianę 

aktywów, pasywów i wyników działalności, lecz z uwagi na określone skutki bądź potrzeby (np. sprawozdawcze, kontrolne 

czy rozliczeniowe) wymagają odnotowania. Na koncie obowiązuje zasada jednostronnego zapisu. 

Na stronie Wn księguje się : 

1) powstanie zobowiązania warunkowego, w tym: 

 udzielenie gwarancji,  poręczenia,  

 wystawienie weksla,   

 zawarte, a niewykonane umowy oraz inne zobowiązania warunkowe wynikające z zawartej 

umowy/porozumienia lub innego dokumentu; 

 nieuznane przez jednostkę roszczenia skierowane przez kontrahentów na drogę postępowania spornego 

(sądowego) z tytułu np. reklamacji lub dochodzonych kar i odszkodowań umownych oraz odsetek za zwłokę.  

Na stronie Ma księguje się : 

1)  wygaśnięcie zobowiązania warunkowego; 

2)  pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta 900.” 

 

 

 



 

 

§ 2 

Mając na względzie zasadę ciągłości i porównywalności danych zmiana określona niniejszym zarządzeniem 

stosowana jest ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, czyli od 1 stycznia 2018 r. 

 

§ 3 

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

jego stosowanie. 

 

§  4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


