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Pan Rafał Staniek
Starosta Opatowski

Szanowny Panie Starosto, wnioskiem z dnia 30.09.2020 r., doręczonym na adres Regionalnej
Izby Obrachunkowej w Kielcach w dacie 02.10.2020 roku, Pani Małgorzata Jalowska - Wicestarosta,
działająca z upoważnienia Starosty, zwróciła się o udzielenie odpowiedzi na pytanie, czy zastosowany
sposób ewidencji księgowej jest prawidłowy?

Z opisu stanu faktycznego wynika, że Powiat Opatowski podwyższa udziały w spółce wkładem
niepieniężnym, tj. 5247 udziałów na kwotę 2623.500 zł w postaci przeniesienia własności używanych
rzeczy ruchomych będących w ewidencji księgowej Starostwa Powiatowego w Opatowie (Powiatowi nie
przysługiwało prawo odliczenia podatku VAT) o łącznej wartości rynkowej 2.623.531,37 zł ustalonej przez
biegłego rzeczoznawcę majątkowego, przy czym niepodzielną różnicę pomiędzy wartością wkładu
niepieniężnego, a wartością nominalną, tj. 31,37 zł postanowiono przekazać na kapitał zapasowy Spółki.
Wartość księgowa ruchomości wynosi: środki trwałe (konto 011) 6.940.171,05 zł oraz pozostałe środki
trwałe (konto 013) 797.737,91 zł, wtym umorzenie środków trwałych (konto 071) 6.938.886,93 zł, wartość
nieumorzona 1.284,12 zł, umorzenie pozostałych środków trwałych (konto 072) 797.737,91 zł.
Następnie przedstawiono sposób zaksięgowania w Starostwie zaistniałych zdarzeń.

W odpowiedzi na wniosek o udzielenie wyjaśnienia w zakresie stosowania przepisów o finansach
publicznych uprzejmie wyjaśniam, że do zadań Izby należy udzielanie wyjaśnień w sprawach dotyczących
stosowania przepisów o finansach publicznych, natomiast Izba nie może dokonywać oceny czy
zaprezentowany sposób ujęcia zdarzeń w ewidencji księgowej jest prawidłowy. Należy bowiem wskazać,
że Starostwo Powiatowe działające w formie jednostki budżetowej, zobowiązane jest do prowadzenia
ksiąg rachunkowych zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości i ustawie z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, z uwzględnieniem zasad
wynikających z 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 Rzeczypospolitej Polskiej
(Dz. U. z 2020 r. poz. 342). W § 20 w/w rozporządzenia zostały wskazane zasady ustalania zakładowego
planu kont, który ustala kierownik jednostki i stanowi on element dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
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rachunkowości. Natomiast zgodnie z § 19 tegoż rozporządzenia plan kont dla jednostek budżetowych
i samorządowych zakładów budżetowych określony załącznikiem nr 3 do rozporządzenia stanowi
podstawę do opracowania zakładowego planu kont. Stosownie do art. 4 ust. 1 ustawy o rachunkowości,
jednostki obowiązane są stosować przyjęte zasady (politykę) rachunkowości, rzetelnie i jasno
przedstawiając sytuację majątkową i finansową oraz wynik finansowy. Biorąc pod uwagę powyższe nie
jest możliwe zajęcie stanowiska w sprawie dotyczącej prawidłowości ujęcia wskazanych kwot wg
podanych symboli kont, co również jak wyżej wskazano wykracza poza zakres działalności tutejszej Izby.
Podstawą udzielenia wyjaśnienia może być konkretnie wskazany przepis będący przedmiotem zapytania,
a nie ogólnie treść wskazanego we wniosku Rozporządzenia.
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