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Zarzqdzenie Nr 107.2018

W6jta Gminy Starcza
z dnia 3L.t2.2ot8r.

zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowoSci Urzqdu Gminy w Starczy.

Na podstawie art .  LO i  art .  13 ust iwy z dnia 29 wrzeinia 1994 roku o rachunkowodci (Dz.U. z
20!7r., po2.2342) art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r.
poz. 2077),  rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 5 l ipca 2010 roku w sprawie szczeg6lnych zasad
rachunkowoici  oraz plan6w kont dla bud2etu paf istwa, bud2et6w jednostek samorzqdu terytor ialnego,
samorzqdowych zakfad6w bud2etowych, paf stwowych funduszy celowych, oraz paristwowych jednostek
bud2etowych majqcych siedzibq poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej oraz niekt6rych jednostek
sektora f inans6w publ icznych (Dz. U. 220I7r. ,  poz.760) zarzqdza siq, co nastqpuje:

5 1
W zarzqdzeniu nr 60/13 W6jta Gminy Starcza z dnia 05.09.2013 roku w sprawie; zasad polityki
rachunkowoici  dla Urzqdu Gminy Starcza w zafqczniku nr 1-,  w czq6ci lV. INWESTYCJE I GOSPODARKA
MAJATKIEM I GOSPODARKA MAJATKIEM TRWAIYM, pkt 3,,Metody wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz
ustalenie wyniku f inansowego" dokonuje siq nastqpujqcych zmian:

Ppkt 10 otrzymuje brzmienie:

,, Nie obejmuje siq ewidencjq iloSciowq i iloSciowo - wartoiciowE rzeczowych 6rodk6w o kr6tkim
okresie u2ytkowana i  wartoici  w cenie zakupu nie przekraczajqcej 500,0021. W momencie
zakupu lub wydawania do uzywania wartoici  tych zakup6w zal icza siq w koszty w L00%o."

Ppkt 11 otrzymuje brzmienie:

, ,Ewidencjg i lo ic iowa niskocennych przedmiot6w w u2ytkowaniu (  skladniki  majqtkowe o
wartoici od 500,0021 do 1.000,0021) obejmuje siq miqdzy innymi:

o narzedziawarsztatowe,
o drobny sprzQt gospodarczy,
o drobny sprzQt biurowy,
o drobny sprzet kuchenny.
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Ppkt 12 otrzymuje brzmienie:
,,Ewidencjg iloiciowo -wartoSciowq

charakterze wyposa2enia o warto6ci od

Ppkt 13. otrzymuje brzmienie:

,,Ewidencjq ilo6ciowa Srodk6w trwalych
trwale.

S 2

dla pozostatych Srodk6w trwalych o
10.000,002t.

prowadzi
l..O00,O0zl

siq
do

powy2ej 10.000,0021 prowadzi s iq n akoncie 01L- Srodki

W zarzqdzeniu nr 86.2015 W6jta Gminy Starcza z dnia 3L.grudnia 2015. roku w sprawie; zmian i
uzupefnienia zasad pol i tyki  rachunkowodci dla Urzqdu Gminy Starcza zmienia siq tre5i  zalqcznika
Nr 1. -  zgodnie z zalqcznikiem nr 1,.

s3
Tarzqdzenie wchodziw 2ycie z dniem podpisania.



ZAL{CZNIK Nr 1
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,,Zmiany w prowadzeniu ksiqg rachunkowych"

Ksiggi rachunkowe prowadzi sig w si6dzibie Urzqdu Gminy Starcza w Starczy ul. Gminna 4, w
jqzyku polskim i w walucie polskiej przy u2yciu komputera oraz metodErecznq.

Przy prowadzeniu ksiqg rachunkowych przy u2yciu komputera za r6wnowa2nez dowodami
2rodlowymi uwa2a sig zapisy w ksiggach rachunkowych , wprowadzane automatycznie za
poSrednictwem urzqdzef lqcznoSci , komputerowych no5nik6w danych lub twozone wedlug
algorytmu [programu] na podstawie informacji zawartych ju2w ksiqgach , przy zapewnieniu ,2e
podczas rejestrowania tych zapisow zostanq spelnione co najmniej nastgpujqce warunki :

1. uzyskajq one trwale czytelnq posta6 zgodnq z treSciq odpowiednich dowodow ksiqgowych
2. mo2liwe jest stwierdzenie 2rodla ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za

ich wprowadzenie
3. stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawno6ci pzetworzenia odno6nych danych

oraz kompletnoSci i identyczno6ci zapis6w
4. dane 2rodlowe w miejscu ich powstania sq odpowiednio chronione , w spos6b zapewniajqcy

ich niezmienno66 , przez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowod6w
ksiggowych .

Przy prowadzeniu ksiqg rachunkowych za pomocq komputera nale2y zachowa6 nastqpujqce
warunki:
- dowody zrodlowe mogE miec posta6 dokument6w papierowych lub zapis6w elektronicznych -
w tym drugim przypadku muszE bye zabezpieczone przed znieksztalceniem lub usunigciem
pierwotnej tre6ci operacji ksiqgowej, kt6rej dotyczq, i byc opatrzone unikalnym identyfikatorem
2r6dla pochodzenia;

. zapisy w ksiggach rachunkowych mogE nastqpi6 za po5rednictwem klawiatury
komputerowej, uzqdzefi czytajqcych dokumenty, uzqdzefr transmisji danych lub
komputerowych no6nik6w danych, pod warunkiem Ze podczas rejestracji operacji
ksiggowej uzyskujq one trwale czytelnq posta6 odpowiadajqcq tre6ci dowodu ksiggowego
i mozliwe jest stwierdzenie 2rodla pochodzenia kazdego zapisu;

. zapisy mogq by6 przenoszone migdzy zbiorami danych, skladaiqcymi sig na ksiggi
rachunkowe prowadzone na komputerowych no6nikach danych, pod warunkiem ze
mo2liwe jest stwierdzenie 2rodla pochodzenia zapisow w zbiorach, w ktorych ich
dokonano pierwotnie, a odpowiedni program zapewni zachowanie ich poprawno5ci i
kompletnoSci;

. zapewniona jest mozliwoS6 wydruku, w postaci czytelnej dla uzytkownika, tre5ci zapis6w
dokonanych w ksiggach rachunkowych i zawartoSci zbior6w pomocniczych.

Na koniec ka2dego miesiqca, na podstawie zapis6w na kontach ksiggi gl6wnej spozqdza siq
zestawienie obrot6w i sald zawierajqce.

. symbole lub nazwy kont,
o salda kont na dzien otwarcie ksiqg rachunkowych, obroty za miesiqc i narastaiqco od

poczqtku roku obrotowego oraz salda na koniec miesiqca,



o sume sald na dzieh otwarcia ksiqg rachunkowych, obrotow za miesiqc i narastaiqco od
poczqtku roku oraz sald na koniec miesiqca.

Wydruk zestawienia obrot6w i sald inwentaryzowanej grupy skladnik6w spozqdza sig rownie2
na dziei inwentaryzacji.
Narastajqce obroty od poczqtku roku z tego zestawienia powinny byc zgodne z narastajqcymi
obrotami dziennika.
Zestawienia wszystkich kont pomocniczych spozqdza sig na dziefi zamknigcia ksiqg
rachunkowych.
Ksiqgi rachunkowe nale2y wydrukowac nie p62niej niz na koniec roku obrotowego. Za
r6wnowazne z wydrukiem uznaje sig przeniesienie tre6ci ksiqg rachunkowych na informatyczny
noSnik danych, zapewniajqcy trwafo6c zapisu informacji, przez czas nie krotszy od wymaganego
dla przechowywania ksiqg rachunkowych.

Metoda komputerowa prowadzona iest:

KsiggowoSc budzetowa prowadzona jest pzy u?yciu Programu finansowo - ksiggowego
,,YUMA Feliks". Przedsigbiorstwa Informatycznego YUMA z siedzibq we Wroclawiu.

Program zawiera podsystemy; ,,Srodki trwale", umorzenie Srodkow trwatych - zestawienia wg
warto5ci Srodkow trwalych brutto, ich zwigkszenia i zmniejszenia, umorzenie za dany rok,
wartoSc Srodka trwalego netto po umozeniach.

Program Feliks umozliwia prowadzenie petnej ksiggowo5ci. W prosty sposob mo2na
tworzyc i ksiggowa6 dokumenty, przeglqdac kartoteki oraz generowa6 raporty. Raporty mo2na
drukowac na dowolnej drukarce, lub zapisa6 w ro2nych formatach na dysku lub innym no6niku.
Ponadto System Feliks umozliwia wykonywanie export6w danych do cel6w sprawozdawczo
kontrolnych np.: raporty do zaczylania przez System Bestia, Jednolity Plik Kontrolny (JPK) oraz
inne.

Program FeliKS pozwala nazalo2enie dowolnej liczby kont, na kt6rych mo2na wykonac
nieograniczonq liczbg zapis6w ksiggowych. Ka2dy zapis ksiggowy jest podpisany z imienia i
nazwiska, oraz daty wprowadzenia do systemu . Co umozliwia identyfikacje ka2dego
dokumentu w bazie.
Wszystkie operacje w systemie mo2emy regulowac za pomocq odpowiednio nadanych
uprawnie6 dla uzytkownikow.

Jednostka prowadzi ksiggi rachunkowe, kt6re obejmujq zbiory zapisow
ksiggowych, obrot6w (sum zapisow) i sald, kt6re tworzq:

. dziennik,
o ksiggg gl6wnq,
. zestawienia: obrotow i sald kont ksiggigl6wnej.
. wykaz skladnikow aktyw6w i pasyw6w (ewidencja Srodk6w trwalych, inwentaz).
. umorzenie Srodk6w trwatych - zestawienia wg warto6ci Srodkow trwatych brutto, ich

zwiqkszenie i zmniejszenie, umozenie za dany rok, warto6c Srodka trwalego netto po
umorzeniach,

. ewidencja kaucji iwadiow.
W tym celu prowadzone sE karty analityczne, kt6re pozwalajq ustalic indywidualne
zabezpieczania gwarancyjne wykonanych robot (ustug) uiszczone pzez poszczeg6lnych
Wykonawc6w. Ponadto prowadzony jest Rejestr zabezpieczeh gwarancyjnych dla tych
Wykonawc6w, kt6rzy wnie5li zabezpieczenie nale2ytego wykonania rob6t w innej postaci niz
got6wka, np.; Ubezpieczeniowa gwarancja usunigcia wad i usterek, Gwarancja
ubezpieczeniowa nale2ytego wykonania umowy.



Gminny Fundusz Swiadczen socjalnych - prowadzony jest dla potrzeb ewidencji wydatk6w
socjalnych pracownik6w jednostki budzetowej - Uzqdu Gminy w Starczy i Gminnego O6rodka
Pomocy Spolecznej.
Dzialalno56 operacyjna prowadzona jest na wyodrqbnionym rachunku bankowym oruz pzy
uzyciu odpowiednich kont syntetycznych. Ewidencja pozwala ustali6 stan Srodk6w na rachunku
bankowym, rodzal dokonanych wydatk6w (Swiadczefi socjalnych).

syntetyczne i analityczn e) przy u2yci u prog ram u finansowo-ksiggowego
W celu pozyskania dodatkowych Srodkow na finansowanie zadah wlasnych gminy

pobierana jest oplata za kozystanie z zezwolei na spzeda2 napojow alkoholowych oraz oplata
adiacencka
Oplatg za spzedaz napojow alkoholowych wnosi sig na rachunek gminy, przed wydaniem
zezwolenia w wysoko5ci naliczonej oddzielnie dla ka2dego rodzaju napoj6w alkoholowych.
Oplata wnoszona jest bezpo5rednio na rachunek bud2etu gminy lub w kasie Uzgdu Gminy w
ka2dym roku kalendazowym objgtym zezwoleniem w tzech r6wnych ratach w terminach do 31
stycznia, 31 maja i 30 wzeSnia danego roku kalendarzowego lub jednorazowo w terminie do 31
stycznia danego roku kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego wa2noSci, oplaty, dokonuje sig w wysokoSci
proporcjonalnej do okresu wazno5ci zezwolenia.

Podstawowq naliczenia oplaty adiacenckiejjest wzrost wartoSci nieruchomoSci gruntowych.
Warto6c grunt6w wzrosnq6 mo2e z powodu budowy urzqdzen infrastruktury technicznej, takich
jak kanalizaqa czy wodociqgi, przy czym obowiqzek uiszczenia powstaje w momencie
stwozenia warunk6w do podlqczenia. Oplacie podlega jedynie pzyrost wartoSci nieruchomoSci.
Stawka, ustalana pzez radg gminy, nie moze pzekroczyl 5Oo/o r62nicy. Od wyliczonej kwoty
odejmowany jest wklad wla5cicieli bqd2 u2ytkownik6w wieczystych nieruchomo5ci w budowq
i nfrastruktu ry pod leg ajqcej oplacie.

W rejestze sprzeda2y prowadzi sig:
- ewidencjg sprzedaZy za pomocq faktur, w tym:
faktury za czynsz dzier2awny, za odbior Sciek6w, za odprowadzanie 5ciek6w, za sprzeda2
wody oraz za spzeda2 skladnik6w majqtkowych, za czynsz najmu
- ewidencjg zakupu, na podstawie faktur dokumentujqcych zakupy dla cel6w dzialalnoSci
gospodarczej gminy.
Rejestry wypelniane sq miesigcznie w spos6b zapewniajqcy dane niezbgdne do prawidlowego
spozqdzenia deklaracji podatkowej VAT 7. Stanowiq uszczeg6lowienie i uzupelnienie zapis6w' zwiqzanych z podatkiem VAT na kontach Ksiggiglownej.
Rejestr umozliwia identyfikacjg dostawc6w i odbiorc6w oraz podstawg opodatkowania, stawkg
podatku i kwotg podatku VAT.

Ponadto rejestr spzeda2y obejmuje dwa rodzaje zestawieh zbiorczych na kt6re skladajq
sig: faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie Sciekow oraz faktury za czynsze najmu na
cele mieszalnikowe ze stawkq zwolnionq.
W sklad rejestr6w sprzeda2y wchodzq nieruchomoSci wylonione w drodze sprzeda2y ze stawkq
podatku VAT 23%
Na podstawie rejestrow sporzqdzana jest deklaracja VAT-7 (czqstkowa- sporzqdzana rgcznie).
Za pomocq programu e-Podatnik odbywa sig pzesylanie elektroniczne JPK fiednolitego pliku
kontrolnego).
Za pomocq w/w programu nastgpuje takze elektroniczne przekazywanie deklaracji VAT-7 do
dnia 25 nastqpnego miesiqca.



Sciek6w socjalno-bytowych na.gminnq oczyszczalnig Sciek6w oraz obsluga czynsz6w.
W tym celu zakupiono Program WODNIK, ktory jest przeznaczony do obslugi ewidencji

i rozliczania osob fizycznych i firm, ktozy sq odbiorcami wody i Sciekow oraz platnikami oplat za
czynsze.
Ksiggowo6c jest integralnie zwiqzana z systemem wymiarowania ijest pzeznaczona do obstugi
kont podatnik6w. Dla kazdego odbiorcy uslug prowadzone jest indywidualne konto.
Bazy podstawowe programu sq umies,zczone na serwerze Microsoft SQL
Przy u2yciu tego programu odbywa sig:
-rejestrowanie danych odbiorc6w uslug (imig, nazwisko, adres itd.)
-rejestrowanie danych o wodomierzach, w tym zu2ycia wody i Sciek6w
-zapis dokument6w finansowych (faktura, nota, zestawienie zbiorcze),
-nanoszenie wplat za Swiadczone uslugi,
-wydruk zestawieh sluzqcych do uzgadniania pzyjmowanych wplat
-przeszukiwanie danych wedNug wybranych pozqdkow i kryteri6w,
Lista dokumentow obejmuje wiele typow dokumentow, a w szczegolnoSci :
-Przypis, ZalegloSc, Odsetki, NadpNata
Program jest w pelni sparametryzowany, pozwala u2ytkownikowi konfigurowa6 i definiowa6
w dowolny spos6b zestawienia i formularze wielokrotnego stosowania.
Zwykorzystaniem danych z programu ,,WODNlK" prowadzone sq miesigczne Rejestry,,zakupu"
i ,,spzeda2y".

we Wroclawiu, Program sfuZy do prowadzenia ewidencji, naliczania oraz wydruku plac os6b
zatrudnionych przez Urzqd Gminy (wynagrodzenie za prace, umowy - zlecenia itp.) Z programu
,,YUMA - place" generowane sq dokumenty ZUS ( np.. RCA, RZA) a nastgpnie importowane do
Programu ,,Platnik".
W systemie placowym generowane sq takze kartoteki wynagrodzert oraz rcczne informacje
podatkowe.

Nastgpnie informacje te importowane sq do Programu E-Podatnik, skqd drogq elektronicznq
przesylane sq do Urzgdow skarbowych. Informacje te sporzqdza sig w 3 egzemplazach z
pzeznaczeniem dla osob zatrudnionych oraz wla5ciwych urzqd6w skarbowych (1 egzemplarz
pozostaje w aktach Urzqdu Gminy).

sig pzy uzyciu Programu ,,Platnik". Program slu2y do przekazywania drogq elektronicznq
dokumentow zgloszeniowych i rozliczeniowych do ZUS. Przekaz danych jest dodatkowo
zabezpieczony Wzy u2yci u,, Bezp ieczneg o pod p isu elektron iczneg o"

Terytorialnego, kt6ry jest pzeznaczony do sporzqdzania sprawozdafi kwartalnych, polrocznych i
rocznych oraz bilans6w.

Mobilek" wymiarowania i ksiggowania podatku od Srodk6w transportowych oraz program
,,GOSPADEK" wymiarowania i ksiggowania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
firmy ,,AtomSoftek", Wroblewski Kzysztof z siedzibq w Czgstochowie.
Programy pozwallq prowadzic: ewidencjg majqtk6w, posiadlo6ci iwla5cicieli. Pzy uzyciu
programu dokonuje siq wymiaru podatku rolnego, le5nego, od nieruchomo6ci, oraz od Srodkow
transportowych osob fizycznych iosob prawnych oraz oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi. W przypadku zmian, kt6re zachodzqw ewidencji gruntow dokonuje siq
stosownych zmian w wymiarze podatku osob fizycznych, a w przypadku os6b prawnych - na
podstawie zmian w zlo2onych deklaracjach podatkowych. Pzy u2yciu tego programu prowadzi



sig ewidencjg ulg przedmiotowych i podmiotowych, odroczefr oraz umorzei. Spozqdza sig
r6wniez:
- decy/1e przypis6w i odpis6w,
- generuje sig upomnienia i tytuty wykonawcze.

Sciekow.
Program sluzy do obslugiwodomiezy, kt6re dotyczq oplatza wodg ioplat za uslugi
przyjmowania Sciek6w socjalno-bytowych na gminnq oczyszczalniq Sciek6w oraz oplat za najem
i dzierZawg skladnikow majqtkowych gminy.
Program WODNIK jest przeznaczony do obsNugi ewidencji i rozliczania osob fizycznych i firm.
W rejestrze sprzeda2y prowadzi siq ewidencjg spzeda2y, za pomocE faktur, w tym:
-faktury za czynsz dzier2awny, za odbi6r Sciekow i odprowadzanie Sciekow, za czynsz najmu
na cele mieszkaniowe, czynsz najmu, za dostarczonq wodq - z uwzglqdnieniem
obowiqzujqcych stawek VAT
Ponadto rejestr sprzeda2y obejmuje dwa rodzaje zestawien zbiorczych na ktore skladajq sig.
faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie Sciekow oraz faktury za czynsze najmu na cele
mieszalnikowe.
W sklad rejestrow spzeda2y wchodzq nieruchomo5ci wylonione w drodze spzedazy.
Program Wodnik pozwala tak2e naliczac odsetki z tytulu opo2niei w platno6ciach od osob
fizycznych 7 o/o w skali roku, oraz odsetki za opo2nienia w transakcjach handlowych od os6b
prawnych ze stawkq 9,5% w skali roku
Na podstawie rejestrow sporzqdzana jest deklaracja VAT- 7(zbiorcza).
PROGRAM e-podatnik:
Za pomocq programu e-Podatnik odbywa sig przesylanie elektroniczne JPK fiednolitego pliku
kontrolnego oraz nastgpuje elektroniczne przekazywanie deklaracji VAT-7 do dnia 25 ka2dego
miesiqca nastgpujqcego po okresie rozliczeniowym.

Czgstochovvy Ul. SosabowskiegollTl) sNu2y do wymiarowania i ksiggowania oplat za odpady
komunalne.
Program umo2liwia wprowadzenie dowolnej metody poboru oplat za Smieci zgodnie z
obowiqzujqcymi przepisami Program posiada moZliwo6c; automatycznego wymiaru nale2noSci,
automatycznego ksiggowania wymiaru. Przy u2yciu programu dokonuje sig pzypis6w, odpis6w,
wplat, zwrot6w, odroczefi, przesunig6 termin6w wplat, sporzqdzania upomniei i tytul6w
wykonawczych

Metoda reczna prowadzi sie:

Karta zasilkowa jest dokumentem, kt6ry potwierdza pzyznanie i wyplatg zasilkow.
Karta zasilkowa jest indywidualnym wykazem Swiadczef chorobowych ( np. chorobowego,
opiekufczego), z kt6rych korzysta ubezpieczony.
W takiej karcie znajd$qsig dane ubezpieczonego.
Tzeba te2 w karcie wpisac ewidencjg wyplat poszczeg6lnych Swiadczen chorobowych. Stosuje
sig to tego specjalnq tabelg. W kolumnach wpisuje sig datg i listg wyplat, okres niezdolnoSci do
pracy, kwotg wyplaconego zasitku, podatek i potrqconq zaliczkq na podatek, a tak2e zasilek
netto. Pozwala te2 podliczy6 okresy niezdolno6ci do pracy, kt6re zalicza sig do tego samego
okresu zasilkowego.



Rejestr zabezpieczen gwarancyjnych dla Wykonawc6w, kt6zy wnie5li zabezpieczenie
nalezytego wykonania robot w innej postaci niZ gotowka (np.; Ubezpieczeniowa gwarancja
usunigcia wad i usterek, Gwarancja ubezpieczeniowa nale2ytego wykonania umowy).

got6wkowych
Kasjer prowadzi ewidencjg weksli wlagnych ( np. weksliwlasnych in blanco) w celu
zabezpieczenia nalezytego wykonania przez Beneficjenta (Gminq Starcza) pzedsiqwzigc, na
ktore pozyskane sq dotacje celowe.
Prowadzona ewidencja zawiera takie informacje jak:
- datg podpisania umowy, ktora jest jednoznaczna z datqpzyjqcia zobowiqzania pzez Gminq,
- warto6c nominalnq weksla,
- nazwg pzedsigwzigcia na ktore zostalo Ao2one zabezpieczenie,
- nazwq instytucji w kt6rej zlo2ono zabezpieczenie,
- okres obowiqzywanie zabezpieczania (okre6lony w umowie) .
Kasjer prowadzi ewidencjg czekow gotowkowych podjgtych w banku obsNugujqcym budzet
gminy. W ewidencji ujmuje sig datg przychodu czeku, nazwisko i imig pzyjmujqcego czek, ilo56
pzyjgtych i rozchodowanych czek6w, numery czek6w wrazze stanem kofcowym.

W Ksigdze drukow Scislego zarachowania. muszq by6 nadane kolejne numery, przy czym nie
mogq wystqpowa6 luki w numeracji, a ka2dy numer musi by6 niepowtazalny. Numer
anulowanego dokumentu nie moze by6 nadany innemu dokumentowi. Zamiast numeru mo2na
stosowa6 in ny niepowt arzalny identyfikator o zdefiniowanej budowie;


