DZIENNIK URZĘDOWY
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego
Warszawa, dnia 17 listopada 2016 r.
Poz. 38
ZARZĄDZENIE NR

38/2016

GŁOWNEGO INSPEKTORA TRANSPORTU DROGOWEGO
z dnia 17 listopada 2016 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2016 r. poz. 1047), art. 40 i art. 53 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. 2013 r. poz. 885, z późn. zm.1)) oraz art. 52 ust. 1 ustawy z dnia
6 września 2001 r. o transporcie drogowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 1414, z późn. zm.2))
zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku nr 3 do zarządzenia nr 1/2016 Głównego Inspektora Transportu
Drogowego z dnia 8 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości
w Głównym Inspektoracie Transportu Drogowego (Dz. Urz. GITD poz. 1) wprowadza się
następujące zmiany:
1)

w § 1 ust. 3 otrzymuje brzmienie:
„3. Główny Księgowy jest upoważniony, w miarę potrzeb wynikających
z przeprowadzanych operacji gospodarczych do uzupełniania planu kont, o którym
mowa w ust 1 o konta księgowe analityczne.”;

2)

w § 2 w ust. 1 w akapicie zatytułowanym „Konta pozabilansowe” dodaje się po koncie
„991 - Zobowiązania w układzie zadaniowym” konto 992 w brzmieniu:

1)

2)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014
r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358,
1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195, 1257 i 1454.
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2014 r. poz. 486, 805, 915
i 1310, z 2015 r. poz. 211, 390, 978, 1269, 1273, 1893 i 2183 oraz z 2016 r. poz. 1579.

Dziennik Urzędowy
Głównego Inspektoratu Transportu Drogowego

–2–

Poz. 38

„konto 992 – Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa”;
3)

w § 3 po ust. 15 dodaje się ust. 15a w brzmieniu:
„15a. Konto 992 – Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu
państwa, służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub
dofinasowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa.
Strona Wn konta:
– ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia;
Strona Ma konta:
– ujmuje się przeniesienie kwot z ww. zapewnienia na konto 980.
Ujęcie kwot zapewnień w zatwierdzonym planie finansowym jest równoznaczne
z wyksięgowaniem kwot zapewnień z konta 992 i zaksięgowaniem na koncie 980 Plan
finansowy wydatków budżetowych.
W przypadku gdy kwoty zapewnień na dany rok nie zostały ujęte
w zatwierdzonym planie finansowym, kwota zapewnienia podlega wystornowaniu
zapisem ujemnym po stronie WN (dla celów zachowania czystości zapisów).”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
p. o. Zastępca Głównego Inspektora Transportu Drogowego: M. Pierzchała

