
Zarządzenie Nr 71/2015 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka 

z dnia 29 czerwca 2015 roku 

 

KA.0050.71.2015 

 

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 (Dz. U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.), 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 (tj. Dz. U. z 2013 r., 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 2010 r. Nr 208, poz. 1375) 

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

1. W załączniku nr 1 do zarządzenia Nr 92/2012 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 10 

sierpnia 2012 r. (z późn. zm.) w sprawie zakładowego planu kont dla budżetu gminy                                   

i jednostki budżetowej Urzędu Gminy Wręczyca Wielka oraz ustalenia dokumentacji 

przyjętych zasad rachunkowości 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 71/2015 Wójta Gminy 

Wręczyca Wielka z dnia 

29 czerwca 2015 r. 

 

W zarządzeniu Nr 92/2012 z 10 sierpnia 2012 r. 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 1 ustalającym zasady wyceny aktywów i pasywów, po treści „Środki 

trwałe stanowiące własność jst otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego 

organu, mogą być wycenione w wartości określonej w tej decyzji.” dodaje się następujący 

zapis: 

„W przypadku gdy wartość środków trwałych otrzymanych nieodpłatnie, na podstawie 

decyzji właściwego organu, nie została określona w tej decyzji, ich wyceny dokonywać 

będzie się według ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu. Ww. ustaleń 

dokonywać będzie Inspektor w Referacie Gospodarki Gruntami i Ochrony Środowiska.”  

 

 

 

 


