
Zarządzenie Nr 0050.308.2017 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 30 sierpnia 2017 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 2016 r., 

poz. 1047 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 

(t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm. ) zarządza się, co następuje: 
§ 1 

1. W zarządzeniu Nr 0050.447.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie zasad 

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

Urzędu Gminy w Nędzy, w § 7 ust. 16a otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 7 ust. 16a Upomnienia w zakresie niewpłaconych należności budżetowych o charakterze 

cywilnoprawnym, o których mowa w ust. 15, dla transakcji handlowych zgodnie z  

postanowieniami ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych 

(t.j. Dz. U.  z 2016 r. poz. 684 z późn. zm.) zawierają również postanowienia o rekompensacie za 

koszty odzyskiwania należności w wysokości 40 euro przeliczonej na złote według średniego kursu 

euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski ostatniego dnia roboczego miesiąca 

poprzedzającego miesiąc, w którym świadczenie pieniężne stało się wymagalne. W takim 

przypadku do upomnienia dołącza się notę księgową tytułem rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności. Inspektor ds. dochodów budżetowych i sprawozdawczości budżetu Gminy 

natychmiast informuje komórkę ds. egzekucji niepodatkowych należności budżetowych oraz 

ewidencji środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i materiałów  o wpłatach po 

wymagalnym terminie celem wystawienia noty księgowej tytułem rekompensaty za koszty 

odzyskiwania należności” 
 

2. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.447.2016 Wójta Gminy Nędza z dnia 22 grudnia 2016 

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 pozycja 5 otrzymuje brzmienie: 
 

5. 222 Rozliczenie dochodów 

budżetowych 

Ewidencja prowadzona w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi 

jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych 

przez nie dochodów budżetowych: 

 

222- 1 Urząd Gminy 

222-1-1 Urząd Gminy: podatki 

(realizowane przez komórkę ds. księgowości 

podatkowej) 

222-1-2 Urząd Gminy: dochody budżetowe 

222-1-3 Urząd Gminy: inne 

222-1-4 Urząd Gminy: dochody z tytułu opłaty za 

gospodarowanie odpadami komunalnymi 

 222-1-5 Urząd Gminy: realizacja zadania p.n. 

Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej 

Nędza-Pietrowice Wielkie - Hoštice Velké 
(inne niż dofinansowanie zadania, w tym: 

odsetki bankowe)  
222-1-6 Urząd Gminy: realizacja zadania p.n. 

Program Rewitalizacji Gminy Nędza (inne niż 

dofinansowanie zadania, w tym: odsetki 

bankowe)  
222-1-7 Urząd Gminy: realizacja zadania p.n. 

Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy 

Nędza w miejscowości Ciechowice (inne niż 

 



dofinansowanie zadania, w tym: odsetki 

bankowe)  
 
222-2 Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy                       

( jednostka o tej nazwie  funkcjonuje do 31.08.2017 r. 

w związku z przekształceniem dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego 

gimnazjum Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w 

Nędzy  w  Szkołę Podstawową im. Powstańców 

Śląskich w Nędzy zgodnie z nowym ustrojem 

szkolnym ) 
222-3 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. 

222-4 Ze spół Szkolno – Przedszkolny w Babicach 

222-5 Przedszkole w Nędzy 

222-6 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie 

Ks. 

222-7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

222-8 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 

w Nędzy 

 

 
2) w tabeli pozycja 6 otrzymuje brzmienie: 

 

6. 223 Rozliczenie wydatków 

budżetowych 

Ewidencja prowadzona w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi 

jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na 

ich rachunki środków pieniężnych przeznaczonych na 

pokrycie realizowanych przez nie wydatków 

budżetowych: 

 

223-1-1 Urząd Gminy – wydatki jednostki 

223-1-2 Urząd Gminy: realizacja zadania p.n. 

Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej 

Nędza-Pietrowice Wielkie - Hoštice Velké 
223-1-3 Urząd Gminy: realizacja zadania p.n. 

Program Rewitalizacji Gminy Nędza 
 
223-1-4 Urząd Gminy: realizacja zadania p.n. 

Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza 

w miejscowości Ciechowice 
 

223-2 Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy                     
( jednostka o tej nazwie  funkcjonuje do 31.08.2017 r. 

w związku z przekształceniem dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego 

gimnazjum Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w 

Nędzy  w  Szkołę Podstawową im. Powstańców 

Śląskich w Nędzy zgodnie z nowym ustrojem 

szkolnym ) 
 

223-3 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. 

223-4 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach 

223-5 Przedszkole w Nędzy 

223.6  Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie Ks. 

223-7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Nędzy 

223-8 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 

w Nędzy 

 

 

 
3) w tabeli pozycja 8 otrzymuje brzmienie: 

  
8. 225 Rozliczenie niewygasających 

wydatków 

Ewidencja powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami 

budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na 

realizację niewygasających wydatków: 

 

225- 1 Urząd Gminy 

 225-2 Zespół Szkolno – Gimnazjalny w Nędzy                       
( jednostka o tej nazwie  funkcjonuje do 31.08.2017 r. 

w związku z przekształceniem dotychczasowej 

sześcioletniej szkoły podstawowej i dotychczasowego 

 



gimnazjum Zespołu Szkolno – Gimnazjalnego w 

Nędzy  w  Szkołę Podstawową im. Powstańców 

Śląskich w Nędzy zgodnie z nowym ustrojem 

szkolnym ) 
 

225-3 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Górkach Śl. 

225-4 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Babicach 

225-5 Przedszkole w Nędzy 

225-6 Zespół Szkolno – Przedszkolny w Zawadzie 

Ks. 

225-7 Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 

225-8 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 

w Nędzy 
 

 

 
 

§ 2 

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

jego stosowanie. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2017 r.    

 


