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ZARZ^DZENIE Nr 82/2015 
Wojta Gminy Zakrzewo 

z dnia 9 grudnia 2015 roku 

w sprawie zmiany zarzadzenia Nr 27/2012 Wojta Gminy Zakrzewo z dnia 28 
czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zakladovvego planu kont i wykazu kont 
ksi^g pomocniczych. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o 
rachunkowosci (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) i szczegolnych ustalen zawartych 
w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 
r. poz. 885, ze zm.) oraz w rozporzadzeniu Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w 
sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu pahstwa, 
budzetow jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorzadowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami 
Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) - ustalam co 
nastepuje: 

§ 1 

W „Zakladowym Planie Kont Urzedu Gminy" dla Urzedu Gminy w Zalcrzewie, w 
czesci „Konta bilansowe" zalc|cznika nr 2 do zarzadzenia Nr 27/2012 Wojta Gminy 
Zakrzewo z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie wprowadzenia zakladowego planu 
kont i wykazu kont ksicjg pomocniczych, wprowadza sie nastepujcjce zmiany: 

• opis do kont zespolu 4 otrzymuje nastepuj^ce brzmienie: 

„Zesp6l 4 - Koszty wedtug rodzajow i ich rozliczenie 

Konta zespolu 4 „Koszty wedlug rodzajow i ich rozliczenie" sluza^ do ewidencji 
kosztow w ukladzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje sie w 
ksiegach rachunkowych w momencie ich powstania niezaleznie od terminu ich 
zaplaty. Zmniejszenia uprzednio zarachowanych kosztow dokonuje sie na podstawie 
dokumentow korygujacych koszty (np. faktur korygujacych). 

Nie ksieguje sie na kontach zespolu 4 kosztow finansowanych, zgodnie z odrebnymi 
przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztow inwestycji, pozostalych 
kosztow operacyjnych i kosztow operacji finansowych. 



Ewidencje szczegolowq do kont zespolu 4 provvadzi sie co najmniej wedlug podzialek 
klasyfikacji planu finansowego."; 

• opisy do kont 760 i 761 otrzymuja nastepujace brzmienie: 

..760 - Pozostale przychody operacyjne 

Konto 760 sluzy do ewidencji przychodow niezwi^zanych bezposrednio z 
podstawowa_ dzialalnosciajednostki. w tym wszelkich innych przychodow niz 
podlegajace ewidencji na kontach: 720, 750. 

W szczegolnosci na stronie Ma konta 760 ujmuje sie: 

- przychody ze sprzedazy materialow w wartosci cen zakupu lub nabycia materialow; 

- przychody ze sprzedazy srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych 
oraz srodkow trwalych w budovvie; 

- odpisane przedawnione zobowiazania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodplatnie 
otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe 
aktywa obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wyst^pily 
incydentalnie. 

W kohcu roku obrotowego przenosi sie pozostale przychody operacyjne na strone Ma 
konta 860, w korespondencji ze strong Wn konta 760. 

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

761 - Pozostale koszty operacyjne 

Konto 761 sluzy do ewidencji kosztow niezwiazanych bezposrednio z podstawov/4 

dzialalnoscia jednostki. 

W szczegolnosci na stronie Wn konta 761 ujmuje sie: 

- koszty osiagniecia pozostalych przychodow w wartosci cen zakupu lub nabycia 
materialow; 



- kary, odpisane przedawnione, umorzone i niesciqgalne naleznosci, odpisy 
aktualizujace od naleznosci, koszty postepowania spornego i egzekucyjnego oraz 
nieodplatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartosci 
lub ktore wyst^pily incydentalnie. 

W kohcu roku obrotowego przenosi sie na strone Wn konta 860 pozostaie koszty 
operacyjne, w korespondencji ze strong Ma konta 761. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda."; 

• uchyla sie konta 770 - Zyski nadzwyczajne i 771 - Straty nadzwyczajne wraz z 
ich opisem; 

• opis do konta 840 otrzymuje nastepujace brzmienie: 

,,840 - Rezerwy i rozliczenia mî dzyokresowe przychodow 

Konto 840 sluzy do ewidencji przychodow zaliczanych do przyszlych okresow oraz 
innych rozliczeh miedzyokresowych i rezerw, z tym zastrzezeniem, ze przychody ze 
sprzedazy ratalnej - w przypadku gdy sprzedaz juz nastapila - nie stanowia 
przychodow przyszlych okresow. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje sie utworzenie i zwiekszenie rezerwy. a na stronie 
Wn - ich zmniejszenie lub rozwiazanie. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje sie rovvniez powstanie i zwiekszenia rozliczeh 
miedzyokresowych przychodow, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie 
ich do przychodow roku obrotowego. 

Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnic moznosc 
ustalenia stanu: 

- rezerwy oraz przyczyn jej zwiekszeh i zmniejszeh; 

- rozliczeh miedzyokresowych przychodow z poszczegolnych tytulow oraz przyczyn 
ich zwiekszeh i zmniejszeh. 

Konto 840 moze vvykazywac saldo Ma. ktore oznacza stan rezerw i rozliczeh 
miedzyokresowych przychodow."; 



• opis do konta 860 otrzymuje nastepujace brzmienie: 

,.860 - Wynik finansowy 

Konto 860 sluzy do ustalania wyniku finansowego jednostki. 

W koncu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje sie sume: 

- poniesionych kosztow, vv korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 

- wartosci sprzedanych materialow w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z 
kontem 760; 

- kosztow operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostalych 
kosztow operacyjnych. w korespondencji z kontem 761. 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje sie w koncu roku obrotowego sume: 

- uzyskanych przychodow, w korespondencji z poszczegolnymi kontami zespolu 7. 

Saldo konta 860 wyraza na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo 
Wn - strate netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku nastepnym na 
konto 800.". 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z moca obowiazujacq od dnia 1 
stycznia 2016 r. 

409; 

§2 



W 6 J T G M I N Y 
Z A K R Z E W O 

wo|. kujawsko-pomorskle UZASADNIENIE 

Stosownie do obowiqzujacego porz<jdku prawnego, kazda jednostka winna posiadac 
dokumentacje opisuj<jCc} przyjeta^ przez niâ  polityke rachunkowosci. Obowi^zuj^ce 
przepisy prawa wyznaczajajednoczesnie standardy prawne ksztaltujace dokumentacje 
obowiazuja^ w danej jednostce. W zwi^zku z tym, iz zmianie ulegly przepisy w 
zakresie szczegolnych zasad rachunkowosci, wynikaj^ce z rozporzadzenia Ministra 
Finansow z dnia 2 listopada 2015 r. zmieniajqcego rozporzadzenie w sprawie 
szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu pahstwa. budzetow 
jednostek samorz^du terytorialnego. jednostek budzetowych, samorz^dowych 
zaktadow budzetowych. panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych 
jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami Pvzeczypospolitej Polskiej 
(Dz.U. z 2013 poz. 289 ze zm.), wprowadzenie niniejszego zarzadzenia jest zasadne. 


