ZARZĄDZENIE Nr 0152/32/10
Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu
z dnia 27 października 2010 roku
w sprawie zmiany w Zarządzenia Nr 0152/56/08 Wójta Gminy Krzyżanowice- Kierownika Urzędu
z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd
Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice
i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice
Na podstawie
art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(t.j. Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zm.), ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tekst jednolity Dz. U. z 2009 roku, Nr 152, poz. 1223 z późn. zm .) oraz rozporządzenia Ministra
Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont
dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. m.)
zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku nr 2 „ Plan kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice” do Zarządzenia Nr 0152/56/08
Wójta Gminy Krzyżanowice- Kierownika Urzędu z dnia 15 grudnia 2008 roku w sprawie zasad
rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont
dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice:
1. W tabeli I „Wykaz kont” – konta pozabilansowe dopisuje się:
Konto 994 Udzielone gwarancje i poręczenia
2. W tabeli II „Opis kont” – konta pozabilansowe pod L.p. 4 dopisuje się:
Konto 994 – „Udzielone gwarancje i poręczenia”
Konto 994 służy do ewidencji udzielonych poręczeń i gwarancji. Zapisów dokonuje się na podstawie
dokumentów związanych z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami (m.in. Uchwały Rady Gminy,
zarządzenia Wójta Gminy, umowy udzielenia poręczenia). Udzielenie gwarancji lub poręczenia ujmuje
się w ewidencji księgowej w miesiącu podpisania umowy. Ewidencja analityczna prowadzona
komputerowo powinna umożliwiać ustalenie zobowiązań z każdego udzielonego poręczenia lub
gwarancji. Po stronie MA ujmuje się udzielone gwarancje lub poręczenia w danym roku budżetowym.
Po stronie WN ujmuje się kwartalnie (po datą ostatniego dnia kwartału) zmniejszenia zobowiązań
z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji na podstawie pisma jednostki otrzymującej poręczenie lub
gwarancję o wysokości spłaconych rat i odsetek w danym kwartale. Do ksiąg rachunkowych roku
następnego przenosi się kwotę udzielonego poręczenia pomniejszoną o wartość dokonanych spłat.
§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

