
Zarządzenie Nr 584/2021 

Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 26.07.2021 

w sprawie zmiany zasad(polityki) rachunkowości 

 

 

Na podstawie art. 10 ust.2 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. 

U. z 2021r., poz.217 ze zmianami) oraz szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 oraz 68 i 69 

ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 2021, poz.305) 

oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. w sprawie 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz U z 2020r., poz.342), rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont 

dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 208, 

poz.1375),  ustala się, co następuje: 

§ 1 

 

W Zarządzeniu Burmistrza Miasta i Gminy Syców Nr 514/ 2017 z dnia 22.12.2017 roku 

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości zmienionym Zarządzeniem Nr 

594/2018 z dnia 04.06.2018 roku, Zarządzeniem Nr 275/2020 z dnia 29.01.2020 roku, 

Zarządzeniem Nr 462/2020 z dnia 30.12.2020 roku  oraz Zarządzeniem Nr 532/2021 z dnia 

30.04.2021 roku wprowadza się następujące zmiany: 

 

W Załączniku Nr 3  Zasady funkcjonowania kont budżetu, klasyfikacji zdarzeń 

gospodarczych, prowadzenia ewidencji analitycznej: 

a) Opis konta 224 – „Rozrachunki budżetu” otrzymuje następujące brzmienie: 

 Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 

Na stronie Wn konta 224 ujmuje się: 

– rozliczenia dochodów budżetowych realizowanych przez organy podatkowe na rzecz 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań w korespondencji      

z kontem 901, 

– rozrachunki z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów, w korespondencji                  

z kontem 133, 

– rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji, w korespondencji z kontem 133, 

– zwrotów niewykorzystanych dotacji w korespondencji z kontem 133, 

– rozrachunki z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 

Na stronie Ma konta  224 księguje się; 

– dochody budżetowe przelane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe 



1) które wpłynęły w okresie sprawozdawczym w korespondencji z kontem 133, 

2) które nie wpłynęły na rachunek do końca okresu sprawozdawczego                 

w korespondencji z kontem 140, 

Na koncie 224 ewidencjonuje się również przekazywane z MGOPS w  Sycowie  

zwroty nienależnie pobranych świadczeń  wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu 

alimentacyjnego z lat ubiegłych. Na stronie Ma księguje się wpływy środków na rachunek Urzędu, na 

stronie Wn księguje się zwroty środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. 

Dane o wysokości wpływów miesięcznych stanowią podstawę do sporządzenia zmiany w planie 

dochodów MGOPS w Sycowie  i wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. Na koniec miesiąca 

na podstawie polecenia księgowania dokonywane jest miesięczne przeksięgowanie wpływów z tytułu 

nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych – na konto 222 - dochody MGOPS; zwroty              

w wysokości środków przekazanych do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu 

przenoszone są na konto 223 - wydatki Urzędu. 

Ewidencja szczegółowa do konta 224 umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań 

z poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. 

Konto 224 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności budżetu z poszczególnych tytułów 

rozrachunków. 

Saldo Ma konta 224 oznacza stan zobowiązań budżetu z poszczególnych tytułów 

rozrachunków. Salda te wynikają z kont analitycznych należności i zobowiązań 

prowadzonych według tytułów oraz poszczególnych budżetów. 

Konto 224 służy także do rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu rozliczeń VAT 

naliczonego i należnego w ramach scentralizowanego rozliczenia podatku VAT dla całej 

jednostki samorządu terytorialnego oraz umożliwia analizę z tytułu rozliczeń VAT                      

z poszczególnymi jednostkami wchodzącymi w skład scentralizowanej deklaracji VAT. 

Zgodnie z zasadą ciągłości deklaracje VAT księguje się w miesiącu ich sporządzenia 

odnosząc  zapisy z nich wynikające na dzienniki częściowe.  

Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik 

finansowy. 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 01.01.2021 roku.  

 

 

                                                                                  Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

 

                                                                                               Dariusz Maniak 
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