
ZARZĄDZENIE NR SG.120.2.2016 
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 4 stycznia 2016 r.

w sprawie zmiany zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Na podstawie art.10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330, poz. 
613, z 2014 r. poz. 768, poz. 1100, z 2015 r. poz. 4,po. 978,poz,1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844) Burmistrz 
Zdzieszowic postanawia:

§ 1. W polityce rachunkowości wprowadzonej Zarządzeniem nr SG. 120.15.2012 Burmistrza Zdzieszowic z 
dnia 14 sierpnia 2012r. dokonuje się zmian:

1) Załącznik nr 1 stanowiący opis przyjętych zasad rachunkowości otrzymuje brzmienie określone w załączniku 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

2) W załączniku nr 4 stanowiącym wykaz kont syntetycznych dla Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej 
oraz dla organów podatkowych punkty 39, 40, 43 otrzymują brzmienie:

39) KONTO 760 - POZOSTAŁE PRZYCHODY OPERACYJNE. Konto służy do ewidencji przychodów 
niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż 
podlegające ewidencji na kontach : 700,720,730,750. W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:

- przychody ze sprzedaży materiałów, w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;

- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w 
budowie;

- odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w 
drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe, przychody o nadzwyczajnej 
wartości lub które wystąpiły incydentalnie. W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody 
operacyjne na stronę Ma konta 860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. Na koniec roku konto 760 
nie wykazuje salda.

40) KONTO 761 - POZOSTAŁE KOSZTY OPERACYJNE. Konto służy do ewidencji kosztów niezwiązanych 
bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:

- koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;

- kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, 
koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa obrotowe, 
koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie. W końcu roku obrotowego przenosi 
się na stronę 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 761. Na koniec roku 
konto 761 nie wykazuje salda.

43) KONTO 840 - REZERWY I ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE PRZYCHODÓW. Konto 840 służy do 
ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Ma ich zmniejszenie bądź 
rozwiązanie. Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenie rozliczeń 
międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie do przychodów roku 
obrotowego. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu:

- rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń;

- rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i 
zmniejszeń. Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń 
międzyokresowych przychodów.

§2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr SG.120.15.2012 w sprawie wprowadzenia zasad/'jJoIttyki 
rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach pozostają bez zmian. /  )

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. B U R M R Z
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr SG. 120.2.2016 

Burmistrza Zdzieszowic 

z dnia 4 stycznia 2016 r.

Opis przyjętych zasad rachunkowości

Niniejsza polityka rachunkowości jest dostosowana do potrzeb i wymogów: budżetu gminy, Urzędu jako 
jednostki budżetowej oraz dla organów podatkowych z uwzględnieniem zasad zawartych w:

1) Rozporządzeniu 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. z 2013 r. poz. 289 z poźn. 
zm.)

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)

3) Ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)

W celu zapewnienia poprawności zasad stosowania przepisów powołanych wyżej ustala się co następuje:

1) Księgi rachunkowe Urzędu Miejskiego w Zdzieszowicach prowadzone są w siedzibie przy ul. B. Chrobrego 34 
w Zdzieszowicach.

2) Rokiem obrotowym jest rok budżetowy.

3) Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.

4) Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są za pomocą komputera za wyjątkiem inwentarza pozostałych 
środków trwałych.

5) Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

a) dziennik,

b) księgę główną,

c) księgi pomocnicze,

d) zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz kont ksiąg pomocniczych,

e) wykaz składników aktywów i pasywów ( inwentarz).
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