
ZARZĄDZENIE NR 56/2020 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 30 czerwca 2020 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie 
zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019r. poz. 351 z póżn. 
zm.), w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. nr 
208 poz. 1375) oraz uwzględniając ustalenia dotyczące zasad rachunkowości określone w rozporządzeniu Ministra 
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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),  zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu uregulowania zmian wynikających z wykonywania budżetu, gospodarki finansowej 
i sprawozdawczości oraz w celu prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi Urzędu Gminy Konopiska 
z siedzibą przy ul. Lipowej 5, wprowadza się zmiany w zasadach prowadzenia rachunkowości, polegające na 
zastąpieniu obecnych zapisów, zapisami nowymi: 

᠆ Załącznik nr 1, część III  Księgowość podatkowa 

1.  pkt. 1 „Zadaniem komórki księgowości podatkowej jest w szczególności:· 

᠆ prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń 
nadpłat z tytułu podatków; 

᠆ sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników; 

᠆ terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak 
upomnienia, tytuły wykonawcze; 

᠆ dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości; 

᠆ przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów, jeżeli czynności te nie zostały powierzone 
innej komórce organizacyjnej; 

᠆ przygotowywanie sprawozdań; 

᠆ prowadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotów kasy związanych z przyjmowaniem wpłat gotówką i z 
dokonywaniem zwrotów podatnikom za pośrednictwem kasy urzędu oraz terminowe wypłacanie gotówki z kasy 
na rachunek bieżący urzędu; 

᠆ ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu 
w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych." 

᠆ zapisem o następujacej treści: 

᠆ pkt. 1 „Zadaniem komórki księgowości podatkowej jest w szczególności: · 

᠆ prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów i zaliczeń 
nadpłat z tytułu podatków; 

᠆ sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników; 

᠆ terminowe podejmowanie czynności zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych, takich jak 
upomnienia, tytuły wykonawcze; 

᠆ dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i zaległości; 

᠆ przeprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasentów, jeżeli czynności te nie zostały powierzone 
innej komórce organizacyjnej; 
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᠆ przygotowywanie sprawozdań; 

᠆ ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o niezaleganiu 
w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych." 

2.  pkt 3.d) „Do udokumentowania zwrotów służą: 

᠆ pokwitowania z kwitariuszy rozchodowych; 

᠆ wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane 
zapewniające identyfikację wypłaty, albo dokumenty wypłaty załączone do wyciągu bankowego." 

᠆ zapisem o następującej treści: 

᠆ pkt 3.d) "Do udokumentowania zwrotów służy wyciąg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeżeli dla 
każdej wykazanej w nim operacji zawiera dane zapewniające identyfikację wypłaty, albo dokumenty wypłaty 
załączone do wyciągu bankowego." 

3.  pkt 4 „Pokwitowanie wpłaty lub wypłaty powinno zawierać dane umożliwiające identyfikację: 

1) egzemplarza pokwitowania; 

2) podatnika; 

3) podatku lub innego tytułu wpłaty lub wypłaty; 

4) wysokości kwoty wpłaty lub wypłaty; 

5) w przypadku wpłaty również okres, którego dotyczy wpłata; 

6) daty wpłaty lub wypłaty." 

᠆ zapisem o następującej treści: 

᠆ pkt. 4 „Pokwitowanie wpłaty lub wypłaty (wypłata tylko w formie przelewu bankowego) powinno zawierać 
dane umożliwiające identyfikację: 

1) egzemplarza pokwitowania; 

2) podatnika; 

3) podatku lub innego tytułu wpłaty lub wypłaty; 

4) wysokości kwoty wpłaty lub wypłaty; 

5) w przypadku wpłaty również okres, którego dotyczy wpłata; 

6) daty wpłaty lub wypłaty." 

4.  pkt 5 „Data wpłaty lub wypłaty, jest jednocześnie datą pokwitowania." 

᠆ zapisem o następującej treści: 

᠆ pkt. 5 „Data wpłaty lub przelewu wypłaty, jest jednocześnie datą pokwitowania." 

5.  pkt 6 „Kwitariusze przychodowe i rozchodowe oraz dowody wpłaty, są drukami ścisłego zarachowania. 
Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w księdze druków. W księdze tej ujmuje się również 
przychód i rozchód druków płatnych wydanych kasjerowi lub innemu pracownikowi, upoważnionemu do ich 
odrębnej sprzedaży." 

᠆ zapisem o następującej treści:   p-kt. 6 „Kwitariusze przychodowe i rozchodowe są drukami ścisłego 
zarachowania. Ewidencję druków ścisłego zarachowania prowadzi się w księdze druków. W księdze tej ujmuje 
się również przychód i rozchód druków płatnych wydanych pracownikowi upoważnionemu do ich odrębnej 
sprzedaży." 

6.  pkt 7 „Kasjera lub innego upoważnionego pracownika rozlicza się z druków i znaków przekazanych mu do 
sprzedaży." 

᠆ zapisem o następującej treści: 

᠆ pkt. 7 „Upoważnionego pracownika rozlicza się z druków i znaków przekazanych mu do sprzedaży." 
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7.  pkt 8 „Wpłaty gotówkowe z tytułu podatków przyjmuje kasjer w kasie lub inkasent ustanowiony uchwałą 
Rady Gminy, natomiast wypłat gotówkowych dokonuje kasjer w kasie." 

᠆ zapisem o następującej treści: 

᠆ pkt. 8 „Wpłaty gotówkowe z tytułu podatków przyjmuje inkasent ustanowiony uchwałą Rady Gminy, które to 
wpłaty inkasent odprowadza na konto bankowe gminy w ściśle określonych terminach. Wypłat gotówkowych 
nie stosuje się z uwagi na fakt likwidacji kasy z dniem 01.07.2020 roku." 

8.  pkt 9 i 10 wykreśla się 

9.  pkt 23 „Rozliczanie inkasentów 

᠆ Dowodem pobrania przez inkasenta wpłaty podatku jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza 
przychodowego. Oryginał pokwitowania wpłaty otrzymuje wpłacający a kopia pokwitowania pozostaje 
w kwitariuszu przychodowym. Jeden dowód wpłaty pobranych kwot - na rachunek bankowy urzędu lub do kasy 
- może dotyczyć kilku pokwitowań z jednego kwitariusza przychodowego. 

᠆ Rozliczenie inkasenta dokonywane jest niezwłocznie po określonym dla inkasenta terminie płatności podatku 
oraz przy zdawaniu przez niego wykorzystanych kwitariuszy przychodowych. Po zakończeniu rozliczenia 
i ewentualnego postępowania, wynikającego z rozliczenia, dokumenty złożone przez inkasenta podlegają 
przechowaniu w urzędzie obsługującym organ podatkowy, z wyjątkiem kwitariuszy niecałkowicie 
wykorzystanych, które zwraca się inkasentowi, jednakże dotyczące ich dowody wpłat zatrzymuje się 
i wykorzystuje przy sprawdzeniu kwitariusza, gdy zostanie zwrócony po całkowitym wykorzystaniu. Jeżeli 
inkasent przestaje pełnić funkcję inkasenta, rozliczanie go z przekazanych mu kwitariuszy, z wpłat pobranych od 
podatników oraz z wpłat dokonanych do kasy i na rachunek bieżący urzędu następuje przed zakończeniem 
pełnienia przez niego tej funkcji." 

᠆ zapisem o następującej treści: 

᠆ pkt. 23 „Rozliczanie inkasentów 

᠆ Dowodem pobrania przez inkasenta wpłaty podatku jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza 
przychodowego. Oryginał pokwitowania wpłaty otrzymuje wpłacający a kopia pokwitowania pozostaje 
w kwitariuszu przychodowym. Jeden dowód wpłaty pobranych kwot - na rachunek bankowy urzędu - może 
dotyczyć kilku pokwitowań z jednego kwitariusza przychodowego. 

᠆ Rozliczenie inkasenta dokonywane jest niezwłocznie po określonym dla inkasenta terminie płatności podatku 
oraz przy zdawaniu przez niego wykorzystanych kwitariuszy przychodowych. Po zakończeniu rozliczenia 
i ewentualnego postępowania, wynikającego z rozliczenia, dokumenty złożone przez inkasenta podlegają 
przechowaniu w urzędzie obsługującym organ podatkowy, z wyjątkiem kwitariuszy niecałkowicie 
wykorzystanych, które zwraca się inkasentowi, jednakże dotyczące ich dowody wpłat zatrzymuje się 
i wykorzystuje przy sprawdzeniu kwitariusza, gdy zostanie zwrócony po całkowitym wykorzystaniu. Jeżeli 
inkasent przestaje pełnić funkcję inkasenta, rozliczanie go z przekazanych mu kwitariuszy, z wpłat pobranych od 
podatników oraz z wpłat dokonanych na rachunek bieżący urzędu następuje przed zakończeniem pełnienia przez 
niego tej funkcji."część VII Ochrona zbiorów ksiąg rachunkowych 

1. pkt. 2 „Dla prawidłowej ochrony ksiąg i dokumentów księgowych stosuje się systematyczne wykonywanie 
kopii zapasowych na serwerze - na bieżąco oraz na dyskietkach co trzy dni. Dokumenty przechowywane są 
w pomieszczeniach zamkniętych, w zamykanych szafach. Jednocześnie stosuje się w komputerach profilaktykę 
antywirusową oraz zabezpieczanie wejść do systemów komputerowych za pomocą indywidualnych haseł." 

᠆ zapisem o następującej treści: 

᠆ pkt. 2 „Dla prawidłowej ochrony ksiąg i dokumentów księgowych stosuje się systematyczne wykonywanie kopii 
zapasowych na serwerze - na bieżąco. Dokumenty przechowywane są w pomieszczeniach zamkniętych, 
w zamykanych szafach. Jednocześnie stosuje się w komputerach profilaktykę antywirusową oraz zabezpieczanie 
wejść do systemów komputerowych za pomocą indywidualnych haseł." 

2. pkt. 3 „Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. Za 
równoznaczny z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny niż komputerowy nośnik 
danych, zapewniający trwałość zapisu informacji i możliwość odtworzenia przez okres nie krótszy od wymaganego 
dla przechowywania ksiąg rachunkowych." 
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᠆ zapisem o następującej treści: 

᠆ pkt. 3 „Kompletne księgi rachunkowe przenoszone są na inny niż komputerowy nośnik danych, zapewniający 
trwałość zapisu informacji i możliwość odtworzenia przez okres nie krótszy od wymaganego dla 
przechowywania ksiąg rachunkowych." 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.  

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.  

 

  
 

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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