
Zarządzenie Nr 0050.103.2018 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 27 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 zarządzeniu 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, § 8 ust 4 otrzymuje brzmienie: 
 

„§ 8 ust 4 W ewidencji księgowej danego roku obrotowego występują następujące rejestry: 
- rejestr: „ORGAN”  - księga główna; 
- rejestr: „WYDATKI JEDNOSTKI URZĄD GMINY” -  księga główna; 
- rejestr: „DOCHODY JEDNOSTKI URZĄD GMINY” -  księga główna; 
- rejestr: „Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ” -  księga główna; 
- rejestr: „DEPOZYTY” -  księga główna (służy do ewidencji księgowej w zakresie rachunku 

rozliczeniowego i rachunku prowizyjnego); 
- rejestr: „MŁODOCIANI” -  księga główna (służy do ewidencji środków Funduszu Pracy z 

przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników oraz 

ich rozliczenia); 
- rejestr: „WYDATKI JEDNOSTKI URZĄD GMINY w zakresie realizacji zadania p.n. Koncepcja 

projektowa ścieżki rowerowej Nędza-Pietrowice Wielkie - Hoštice Velké; 
- rejestr: „WYDATKI JEDNOSTKI URZĄD GMINY w zakresie realizacji zadania p.n. Budowa 

oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice; 
- rejestr: „ASYSTENT RODZINY – środki z Funduszu Pracy ” księga główna ( służy do ewidencji 

środków z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń asystenta/ów 

rodziny w ramach „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej; 
- rejestr: „WYDATKI JEDNOSTKI URZĄD GMINY - Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w 

Nędzy przy ul. Adama Mickiewicza 53” -  księga główna; 
- rejestr: „WYDATKI JEDNOSTKI URZĄD GMINY - Program I na realizację zadań Funduszu 

Sprawiedliwości Priorytet III B Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy osobom 

pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja przez jednostki sektora finansów 

publicznych zadań ustawowych związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych przestępstwem 

i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń 

ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia 

przestępstwa” -  księga główna.” 
 

 

2. 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 pozycja 5 otrzymuje brzmienie: 

 
 

5. 222 Rozliczenie dochodów 

budżetowych 

Ewidencja prowadzona w sposób umożliwiający 

ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi 

jednostkami budżetowymi oraz urzędem 

obsługującym organ podatkowy jednostki samorządu 

terytorialnego 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 

(realizowane przez komórkę ds. księgowości 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. Budowa 

oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w 

miejscowości Ciechowice (inne niż dofinansowanie 

zadania, w tym: odsetki bankowe)  
 

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

sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. Adama 

Mickiewicza 53  (inne niż dofinansowanie zadania, 

w tym: odsetki bankowe)  
 

222-1-8 Urząd Gminy: realizacja zadania p.n. Priorytet 

III B Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja 

przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych 

związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 

przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 

przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio 

na miejscu popełnienia przestępstwa 
 

 
222-2 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 

w Nędzy 

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 

 

 

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. 

Budowa oczyszczalni ścieków dla Gminy Nędza w 

miejscowości Ciechowice 
 

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

Budowa sali sportowo-rekreacyjnej w Nędzy przy ul. 

Adama Mickiewicza 53   
 

  223-1-5 Urząd Gminy: realizacja zadania p.n. Priorytet 

III B Wsparcie i rozwój systemu instytucjonalnego pomocy 

osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom oraz realizacja 

przez jednostki sektora finansów publicznych zadań ustawowych 

związanych z ochroną interesów osób pokrzywdzonych 

przestępstwem i świadków oraz likwidacją skutków pokrzywdzenia 

przestępstwem – nabycie: wyposażenia i urządzeń ratownictwa, 

niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio 

na miejscu popełnienia przestępstwa 
 

223-2 Szkoła Podstawowa im. Powstańców Śląskich 

w Nędzy 

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 

 

 

 

§ 2 

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

stosowanie. 

 

§   3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    

 


