
ZARZĄDZENIE NR 18/2021 
STAROSTY NOWOSĄDECKIEGO 

z dnia 14 września 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 3 października 2018r. 
zmienionego Zarządzeniem Nr 13/2019 Starosty Nowosądeckiego z dnia 12 lutego 2019r., 

Zarządzeniem Nr 23/2020 Starosty Nowosądeckiego z dnia 29 września 2020r. i Zarządzeniem 
Nr 8/2021 Starosty Nowosądeckiego z dnia 18 maja 2021r. wprowadzającego politykę 

rachunkowości w Starostwie Powiatowym w Nowym Sączu 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 
poz. 217 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (t.j. 
Dz. U. z 2020r. poz. 342) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. 
Dz.U. z 2021r. poz. 305 z późn. zm.), zarządzam co następuje: 

§ 1. W paragrafie 22 ust. 4  załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego 
z dnia 3 października 2018r. z późniejszymi zmianami wprowadza się kolejne zdania o następującej 
treści: „Każde nabycie nieruchomości stanowi co do zasady nabycie środka trwałego i to niezależnie od 
wartości  nabywanej nieruchomości (zasada ta dotyczy także zwiększenia wartości już posiadanych 
nieruchomości gruntowych). Podstawą wyceny środków trwałych (w tym nieruchomości) otrzymanych 
nieodpłatnie, np. decyzją administracyjną, czy też w drodze spadku lub darowizny, może być cena 
sprzedaży takiego samego lub podobnego składnika aktywów lub może być ustalona na poziomie 
inaczej ustalonej wartości godziwej (np. wycena dokona przez merytoryczny Wydział Starostwa)." 

§ 2.  Paragraf 29 ust. 7 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 
3 października 2018r. z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie: „Wycena środków w walucie obcej  
otrzymanych z obcego banku na wyodrębniony walutowy rachunek bankowy Powiatu Nowosądeckiego 
dokonywana jest na zasadach określonych w paragrafie 29 ust. 1 pkt.4 zarządzenia. Przewalutowania 
środków przelewanych pomiędzy rachunkami bankowymi walutowymi i prowadzonymi w PLN Starostwa 
oraz Powiatu Nowosądeckiego dokonuje się wg kursu zakupu/sprzedaży danej waluty określonego 
przez bank obsługujący te jednostki.". 

§ 3.   Paragraf 30 ust. 9 załącznika nr 1 do Zarządzenia Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 
3 października 2018r. z późniejszymi zmianami otrzymuje brzmienie: "Przekazanie do jednostki 
organizacyjnej Powiatu Nowosądeckiego poniesionych nakładów inwestycyjnych dokonywane jest co do 
zasady w oparciu o stosowną uchwałę Zarządu Powiatu Nowosądeckiego.". 

§ 4.  W wykazie kont pozabilansowych wykazu kont syntetycznych dla wydatków budżetowych 
Starostwa zawartym w załączniku nr 3 do Zarządzeniu Nr 48/2018 Starosty Nowosądeckiego z dnia 
3 października 2018r. z późniejszymi zmianami wprowadza się następujące konto pozabilansowe (z 
opisem): „241 - Zobowiązania warunkowe". Konto 241 służy do pozabilansowej ewidencji zobowiązań 
warunkowych dotyczących np. naliczonych odsetek od nieterminowo uregulowanych zobowiązań 
w sytuacji kiedy kontrahent nie odpowiedział na prośbę Starostwa w sprawie wyrażenia zgody (także 
w formie aneksu do umowy) na przedłużenie terminu płatności jego należności, ale równocześnie 
kontrahent nie wystąpił z żądaniem ich zapłaty przez maksymalny czas wyznaczony okresem 
przedawnienia odsetek.  Zobowiązania warunkowe będą prezentowane tylko w rocznej informacji 
dodatkowej sprawozdania finansowego  do czasu kiedy spełniają kryteria zobowiązań warunkowych. 
Zobowiązania warunkowe ujawnia się jeśli konieczność wywiązania się z obowiązku przez Starostwo 
nie jest prawdopodobna, czyli prawdopodobieństwo zaistnienia zdarzenia rodzącego ten obowiązek jest 
mniejsze niż prawdopodobieństwo, że do niego dojdzie, a możliwość wypływu środków jest znikoma. Na 
koncie 241 dokonuje się zapisów po stronie Ma, gdzie zwiększenia zobowiązań dokonywane są 
zwykłym zapisem, a korekty, zmniejszenia zapisem czerwonym. Ewidencja szczegółowa do konta 
241 prowadzona jest z uwzględnieniem przede wszystkim szczegółowości planu finansowego wydatków 
budżetowych (rozdział, paragraf).  Na koniec roku konto 241 może wykazywać saldo Ma.". 
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§ 5. Zobowiązuję wszystkich pracowników Starostwa do przestrzegania postanowień i procedur 
zawartych w niniejszym zarządzeniu. 

§ 6. Za należyte wykonanie obowiązków w zakresie stosowania przepisów, o których mowa 
w zarządzeniu, czynię odpowiedzialnego Skarbnika Powiatu Nowosądeckiego, Głównego Księgowego 
Starostwa Powiatowego w Nowym Sączu. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od dnia 01 września 2021r. 
 

Starosta Nowosądecki 
 
 

Marek Kwiatkowski 
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