
ZARZĄDZENIE Nr 27/2022 

Wójta Gminy Borowie 

z dnia 02 marca 2022 roku 

 

w sprawie zmian do dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości                                                                 

w Urzędzie Gminy Borowie. 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 poz. 

217 z późn. zm.), szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  

o finansach publicznych (t .j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) oraz rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.342 ) zarządzam co następuje: 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr  115/2016 Wójta Gminy Borowie z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie 

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Borowie, 

zmienionym Zarządzeniem nr 60/2018 z dnia 13 lipca 2018 roku, Zarządzeniem nr 101/2018 z 

dnia 31 grudnia 2018 roku, Zarządzeniem nr  89/2021 z dnia 26 sierpnia 2021 roku, 

wprowadzam  następujące zmiany: 

1. Wykaz przepisów prawnych w oparciu o które opracowana została instrukcja otrzymuje 

brzmienie:  

„Wykaz przepisów prawnych w oparciu o które opracowana została instrukcja 

1. Ustawa z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2021 r., poz.217 z 

późn. zm). 

2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. 

z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) . 

3. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2022 r. poz. 144). 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia  

17 grudnia 2020 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych 

w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm. ) 

5. Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 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 (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.342 ), 

6. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 .r w sprawie 

zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek 

samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208 poz.1375 ).” 

 

2. W rozdziale V Zasady prowadzenia ewidencji finansowo-księgowej: 

1) pkt 1 lit. e) otrzymuje brzmienie: 

„e) sprawozdania budżetowe - to sprawozdania jednostkowe i zbiorcze określone 

w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 11 stycznia 2022 r. w sprawie 



sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. 2022 r. poz. 144) oraz w  Rozporządzeniu 

Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z dnia 17 grudnia 2020 r. w 

sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji 

finansowych ( Dz. U. z 2020 r. poz. 2396 z późn. zm. )”, 

 

3. W załączniku nr 3 Plan kont dla jednostki Urzędu Gminy Borowie- wprowadza się 

zmiany do opisu zasad funkcjonowania kont: 

 

a) Konto 231  -„Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” dodaje się zapis, że na stronie 

Wn ujmuje się: 

„- potrącenia  z wynagrodzeń z tytułu opłat na rzecz PPK, w korespondencji z  

kontem 240 „Pozostałe rozrachunki””. 

b) Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki”  do opisu konta dodaje się zapis: 

„Konto 240 służy do ewidencji rozrachunków z instytucją finansową zarządzającą 

i prowadzącą PPK. Po stronie Ma tego konta ujmuje się : 

- naliczone wpłaty dokonywane do PPK finansowane przez pracodawcę , w 

korespondencji z kontem 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”, 

- naliczone wpłaty dokonywane do PPK finansowane przez uczestnika PPK z 

jego wynagrodzenia, w korespondencji z kontem 231 „Rozrachunki z tytułu 

wynagrodzeń”. 

Po stronie Wn tego konta ujmuje się przekazanie wpłat do PPK na rachunek 

bankowy instytucji zarządzającej i prowadzącej PPK, w korespondencji z kontem 

130 „Rachunek bieżący”.” 

c) Konto 405 „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” dodaje się zapis, że na 

stronie Wn ujmuje się: 

„- naliczone wpłaty dokonywane do PPK finansowane przez pracodawcę, w 

korespondencji z kontem 240 „Pozostałe rozrachunki””. 

 

§ 2 

 

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 
 

 

 

Wójt Gminy 

  mgr inż. Wiesław Gąska 
 


