
Zarządzenie nr 123/2013 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 20 sierpnia 2013 roku 

 

 

KA.0050.123.2013 

 

w sprawie: wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont dla budżetu gminy                            

i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia 

dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 

 

 

 Na podstawie art. 10 ust. 1 pkt 1, 2, 3, 4 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku                  

o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 330 z póź.zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 289) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 

października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów 

podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010r. Nr 208 poz. 1375) 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

1.W Zarządzeniu Nr 92/2012 z 10 sierpnia 2012r. w sprawie zakładowego planu kont dla 

budżetu gminy i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia 

dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (z późn. zm.), w załączniku nr 2 w sprawie 

ustalenia planu kont dla budżetu, jednostki budżetowej i organu podatkowego wprowadza się 

zmiany zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1 do Zarządzenia 

Nr 123/2013 Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 

20 sierpnia 2013r. 

 

W zarządzeniu Nr 92/2012 z 10 sierpnia 2012r. w sprawie zakładowego planu kont dla 

budżetu gminy i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia 

dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości (z późn. zm.), wprowadza się następujące 

zmiany: 

 

1.w załączniku nr 2 ustalającym plan kont dla budżetu, jednostki budżetowej i organu 

podatkowego, w pkt. II „Plan kont dla jednostki budżetowej i organu podatkowego” dodaje 

się konto pozabilansowe „994 – wkład własny niepieniężny” wraz z opisem zasady 

funkcjonowania konta: 

„Konto 994 służy do ewidencji wkładu własnego niepieniężnego poniesionego przy realizacji 

projektów z udziałem środków europejskich. 

Na stronie Ma konta 994 ujmuje się przypis wkładu własnego niepieniężnego na podstawie 

dokumentów przedstawionych przez jednostki organizacyjne lub osoby merytorycznie 

odpowiedzialne za realizację projektów w danym roku budżetowym. 

Na stronie Wn konta 994 ujmuje się wyksięgowanie wkładu własnego niepieniężnego na 

podstawie dokumentu PK (polecenie księgowania) w wysokości poniesionego wkładu 

niepieniężnego w danym roku budżetowym. 

Saldo konta 994 to wartość wniesionego wkładu własnego niepieniężnego. Konto „wkład 

własny niepieniężny” prowadzone będzie z podziałem na poszczególne projekty.” 

 


