ZARZĄDZENIE NR 69/2019
STAROSTY WODZISŁAWSKIEGO
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz
zasad kontroli zarządczej w zakresie gospodarki finansowej obowiązujących w Starostwie Powiatowym
w Wodzisławiu Śląskim.
Działając na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity:
Dz. U. z 2019 r., poz. 351 ze zm.), art. 68 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst
jednolity: Dz.U. z 2019 r., poz. 869 ze zm.)
zarządzam, co następuje:
§ 1. Zmienia się Zarządzenie Nr 26/2010 Starosty Powiatu Wodzisławskiegoz dnia 18 maja 2010 roku ze zm.
w sprawie wprowadzenia dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości oraz zasad kontroli zarządczej w zakresie
gospodarki finansowej obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Wodzisławiu Śląskim, w ten sposób,
że w § 101 pkt 5 otrzymuje następujące brzmienie:
5) Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" służy do ewidencji kwot wynikających
ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
Po stronie Wn konta 976 ujmuje się:
a) wzajemne należności (wyłączenia dotyczące aktywów bilansu),
b) korekty wyniku finansowego ustalonego na operacjach między jednostkami zawartego w aktywach bilansu,
c) korekty zwiększeń w zestawieniu zmian w funduszu spowodowanych przekazaniem aktywów trwałych
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem. Natomiast po stronie Ma konta 976 ujmuje się:
a) wzajemne zobowiązania (wyłączenia dotyczące pasywów bilansu),
b) korekty wyniku finansowego ustalonego na operacjach między jednostkami zawartego w aktywach,
c) koszty będące następstwem wzajemnych świadczeń między jednostkami objętymi łącznym rachunkiem
zysków i strat,
d) korekty zmniejszeń w zestawieniu zmian funduszu spowodowanych przekazywaniem aktywów trwałych
między jednostkami objętymi łącznym sprawozdaniem. Ewidencja szczegółowa do konta 976 jest
prowadzona wg jednostek. Na koniec roku konto 976 może wykazywać dwa salda. Saldo nie podlega
przeniesieniu na kolejny rok obrotowy, saldo konta 976 na dzień 1 stycznia jest zerowe.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 r.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.

Starosta Wodzisławski
mgr Leszek Bizoń

Id: CE6EC767-91E2-40E3-BDAB-6BD84A474A80. Podpisany

Strona 1

