
Zarządzenie Nr 12/2012 

Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 31 lipca 2012 r. 
 

w sprawie zmian w Zarządzeniu Nr 38/2010 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 20 

grudnia 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

w Urzędzie Gminy Kiełczygłów 
 

 Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości           (t.j. 

Dz.U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(Dz.U. z 2009 r. Nr 157 poz.1240 z późn. zm.) oraz: 
 
1) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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. Nr 128, poz.861 z późn. zm. ), zwanego dalej „rozporządzeniem”, 

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz 

planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz.1375 z 

późn. zm.), 

3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej 

(Dz.U. Nr 20, poz.103 z późn. zm.), 

 

Wójt Gminy Kiełczygłów 

zarządza, co następuje: 

 
§ 1 

 

 W Zarządzeniu Nr 38/2010 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 20 grudnia 2010 r. wprowadza 

się następujące zmiany: 

 

1. W załączniku Nr 2 do zarządzenia „Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy Kiełczygłów” 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„W zakresie księgi głównej organu finasowego dotyczącej wykonania budżetu, należności finansowych, 

zobowiązań finansowych, przychodów z tytułu prywatyzacji oraz operacji niekasowych prowadzone są 

księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na podstawie planu kont stanowiącego 

załącznik nr 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku  w sprawie szczególnych zasad 

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. 

Nr 128, poz.861 z późn. zm.).” 

b) ust. 3 otrzymuje brzmienie 

„Przyjmuje się zasady funkcjonowania kont i klasyfikacji zdarzeń określone w załączniku nr 2 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku  w sprawie szczególnych zasad 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. Nr 128, 

poz.861 z późn. zm.).” 

 

2. W załączniku Nr 3 do zarządzenia „Zakładowy Plan Kont dla Urzędu Gminy Kiełczygłów” 

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie: 

„Urząd Gminy Kiełczygłów prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany na 

podstawie planu kont stanowiącego załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 

roku  w sprawie szczególnych zasad 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. Nr 128, poz.861 z późn. zm.).” 

b) w ust. 2 w „Wykazie kont” 

- nazwa konta 080 otrzymuje brzmienie - „Środki trwałe w budowie (inwestycje)” 

- nazwa konta 132 otrzymuje brzmienie - „Rachunek dochodów jednostek budżetowych” 

- po koncie 135 dodaje się konto 137 w brzmieniu „Rachunek środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi” 

- po koncie 137 dodaje się konto 138 w brzmieniu „Rachunek środków europejskich” 

- nazwa konta 140 otrzymuje brzmienie - „Krótkoterminowe aktywa finansowe” 

- po koncie 226 dodaje się konto 227 w brzmieniu „Rozliczenie wydatków z budżetu środków europejskich” 

- po koncie 227 dodaje się konto 228 w brzmieniu „Rozliczenie środków pochodzących ze źródeł 

zagranicznych niepodlegających zwrotowi” 

- po koncie 229 dodaje się konto 230 w brzmieniu „Rozliczenia z budżetem środków europejskich” 

- po koncie 240 dodaje się konto 245 w brzmieniu „Wpływy do wyjaśnienia” 

- po koncie 860 dodaje się konto 970 w brzmieniu „Płatności ze środków europejskich” 

- po koncie 975 dodaje się konto 976 w brzmieniu „Wzajemne rozliczenia między jednostkami” 

- po koncie 981 dodaje się konto 982 w brzmieniu „Plan wydatków środków europejskich” 

- po koncie 982 dodaje się konto 983 w brzmieniu „Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku 

bieżącego” 

- po koncie 983 dodaje się konto 984 w brzmieniu „Zaangażowanie wydatków środków europejskich 

przyszłych lat” 

- po koncie 984 dodaje się konto 992 w brzmieniu „Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budżetu 

państwa” 

c) ust. 3 otrzymuje brzmienie: 

„Przyjmuje się zasady funkcjonowania kont i klasyfikacji zdarzeń określone w załączniku nr 3 do 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku  w sprawie szczególnych zasad 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. Nr 128, poz.861 

z późn. zm.).” 

   

§ 2 

 

 Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kiełczygłów. 

 

§ 3 

 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 


