
Zarządzenie Nr 0050.216 .2015 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 10 lipca 2015 r.   

  

zmieniające Zarządzenie Nr 0050.388.2014 Wójta Gminy Nedza z dnia 8 grudnia 2014 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 

2013r. poz. 594 z późn. zm.) 

zarządzam co następuje: 

§ 1 

W § 7 Zarządzenia Nr 0050.388.2014 Wójta Gminy Nędza z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie zasad 
prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - 
Urzędu Gminy w Nędzy, dodaje się ust 29, 30 i 31 w brzmieniu: 
 
„§ 7  ust 29  W przypadku wystąpienia należności w stosunku do dłużników zagranicznych rozumianych jako: 

nierezydenci będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania za granicą oraz osobami prawnymi 

mającymi siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność 

zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za 

granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce 

przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i 

organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 

pracownik merytoryczny który ustalił wystąpienie należności u dłużnika zagranicznego przekazuje pisemną 

informację o takiej należności do Referatu Finansowego celem prawidłowego wykazania danych w 

sprawozdaniu Rb-N kwartalnym sprawozdaniu o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych. 

Pisemna informacja winna zawierać informacje z podziałem na dłużnika należącego do strefy euro 

(państwo członkowskie UE) lub pozostałego podmiotu zagranicznego.  Odpowiedzialność za brak ujęcia 

należności w stosunku do dłużnika zagranicznego w odpowiednim układzie podmiotowym sprawozdania Rb-N 

ponosi osoba (pracownik merytoryczny), który nie przekazał niniejszej informacji do Referatu Finansowego, a 

jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów źródłowych, które ustalają miejsce zamieszkania dłużnika za 

granicą.  

 

ust 30 W przypadku wystąpienia zobowiązań w stosunku do wierzycieli zagranicznych rozumianych jako:  

nierezydenci będący osobami fizycznymi mającymi miejsce zamieszkania za granicą oraz osobami prawnymi 

mającymi siedzibę za granicą, a także inne podmioty mające siedzibę za granicą, posiadające zdolność 

zaciągania zobowiązań i nabywania praw we własnym imieniu. Nierezydentami są również znajdujące się za 

granicą oddziały, przedstawicielstwa i przedsiębiorstwa utworzone przez rezydentów, a także obce 

przedstawicielstwa dyplomatyczne, urzędy konsularne i inne obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i 

organizacje międzynarodowe korzystające z immunitetów i przywilejów dyplomatycznych lub konsularnych, 

pracownik merytoryczny który ustalił wystąpienie zobowiązania u wierzyciela zagranicznego przekazuje 

pisemną informację o takiej należności do Referatu Finansowego celem prawidłowego wykazania danych w 

sprawozdaniu Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz poręczeń i 

gwarancji. Pisemna informacja winna zawierać informacje z podziałem na wierzyciela należącego do 

strefy euro (państwo członkowskie UE) lub pozostałego podmiotu zagranicznego.  Odpowiedzialność za 

brak ujęcia zobowiązania w stosunku do dłużnika zagranicznego w odpowiednim układzie podmiotowym 

sprawozdania Rb-Z ponosi osoba (pracownik merytoryczny), który nie przekazał niniejszej informacji do 

Referatu Finansowego, a jest w posiadaniu odpowiednich dokumentów źródłowych, które ustalają miejsce 

zamieszkania wierzyciela za granicą. 

 

ust 31  Obowiązek wynikający z zapisów  ust 29 i 30 dotyczy również należności i zobowiązań z tytułu 

realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, celem 

prawidłowego wykazania danych w sprawozdaniu Rb-ZN kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiązań oraz 

należności Skarbu Państwa z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych.”  

 

§ 2 

Zobowiązuję  pracowników  do zapoznania się z zarządzeniem oraz do jego stosowania. 

§  3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  

 


