
Zarządzenie Nr 22.2021
Wójta Gminy Przystajń
Z dnia 15 lutego 2021 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i 
Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi 
realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń 

Na  podstawie  art.  2  ust.  1  pkt.  4,  art.  4,  art.  10  ustawy  z  29  września  1994  r. 
o  rachunkowości  (Dz.  U.  z  2021 r.  poz.  217)  art.  40 ustawy z  dnia  27 sierpnia  2009 r.  
o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 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  Rzeczpospolitej 
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342 z późn. zm.) ustala się co następuje:

§ 1

W Zarządzeniu  Nr 8/2018 Wójta  Gminy Przystajń  z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie 
wprowadzenia  zasad  (polityki)  rachunkowości  dla  Gminy  Przystajń  i  Urzędu  Gminy 
Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd 
Gminy Przystajń zmienia się treść w Załączniku nr 5 – Polityka rachunkowości jednostki 
obsługiwanej  Gminny  Ośrodek  Pomocy  Społecznej  w  Przystajni  -  Rozdział  II  –  zasady 
wyceny  aktywów  i  pasywów,  ustalenie  wyniku  finansowego  –  odpisy  aktualizujące 
należności, który otrzymuje brzmienie:

„Odpisy aktualizujące należności
Odpisów  aktualizujących  należności  dokonuje  się  w  przypadku  gdy  zachodzi 
prawdopodobieństwo ich nieściągalności,  gdy spłata  przez nabywców jest  zagrożona bądź 
wyegzekwowanie ich może przysparzać jednostce trudności lub jest niemożliwe, następuje 
wtedy utrata wartości użytkowej tej należności i w związku z tym ich wartość w księgach 
rachunkowych wymaga aktualizacji
Odpisów aktualizujących  wartość  należności  dokonuje  się  w przypadkach  określonych  w 
art.35b ust.1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości , uwzględniając stopień 
prawdopodobieństwa ich zapłaty
Ustala się następujące zasady dokonywania odpisów aktualizujących wartość należności dla

1. dłużników alimentacyjnych z tytułu wypłaconej zaliczki alimentacyjnej 

2. dłużników  alimentacyjnych  z  tytułu  wypłaconego  funduszu  alimentacyjnego  i 
naliczonych odsetek od funduszu alimentacyjnego

Odpis  aktualizujący  ustala  się  jako  iloczyn  należności  z  określonego  tytułu  na  dzień 
bilansowy i procentowego wskaźnika aktualizacyjnego należność.
Wskaźnik aktualizujący należność ustala się w wysokości:
Odpisem obejmujemy należności w 100%  przy których nie ma ściągalności przez jeden 
rok.



Dokonane odpisy aktualizujące należności pomniejsza się o wartość otrzymanych wpływów z 
tytułu  tych  należności.  Należności  umorzone,  przedawnione  lub  nieściągalne  zmniejszają 
dokonane uprzednio odpisy aktualizujące ich wartość. 
Dopuszcza się wykonanie tych czynności raz w roku.

Odpisów  aktualizujących  wartość  należności  danego  roku  obrotowego  dokonuje  się  w 
terminie do końca lutego roku następnego wg stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. Mając 
na  uwadze  zasadę  ostrożności  wyceny,  odpisy  aktualizujące  należności  powinny  również 
uwzględniać te przyczyny ich dokonania,  które nastąpiły  po dniu bilansowym, ale zostały 
ujęte  do  dnia  sporządzenia  bilansu,  np.  zgon  kontrahenta,  postanowienie  o  upadłości, 
postanowienie o umorzeniu postępowania komorniczego.
Podstawą do ujęcia odpisów aktualizujących wartość należności w księgach rachunkowych 
jest dokument PK (polecenie księgowania) wystawiony w oparciu o dokonane wyliczenia i 
zatwierdzony przez Dyrektora jednostki.
Dokonane odpisy aktualizujące  wartość należności  służą wyłącznie  do wyceny należności 
wykazywanych w sprawozdaniu finansowym – Bilansie.
Dokonanie odpisów nie wpływa na wartość należności ujętych w księgach rachunkowych.
Dokonanie  odpisów  aktualizujących  nie  stanowi  podstawy  do  zaniechania  działań 
zmierzających do wyegzekwowania tych należności.

EWIDENCJA KSIĘGOWA
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych.

Na  stronie  Wn  konta  290  ujmuje  się  zmniejszenie  wartości  odpisów  aktualizujących 
należności a na stronie Ma konta 290 ujmuje się naliczone odpisy i ich zwiększenie.

Saldo Ma konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności

290 / 750 Zmniejszenie odpisów aktualizujących (odsetek)w związku ze spłatą
290 / 720 Zmniejszenie odpisów aktualizujących (należności) w związku ze spłatą
761 / 290  Wartość przypisanych ale nie zapłaconych należności FA (należności)
751 / 290  Wartość przypisanych ale nie zapłaconych należności FA (odsetek)”

Zmiana obowiązuje po raz pierwszy przy sporządzaniu odpisów aktualizujących należności 
za 2020 rok w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajń.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Przystajń
        Henryk Mach


