
ZARZĄDZENIE NR 5 /2016
WÓJTA GMINY GNIEZNO

z dnia 15 stycznia 2016 r.

w sprawie  zmiany  zarządzenia  nr 11a/2012 Wójta Gminy Gniezno z dnia 31 maja 2012 r  w sprawie  
przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową .

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 330 z 
późn. zm.1)) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 listopada 2015r.zmieniające rozporządzenie z dnia 5 
lipca 2010r.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 2015r.poz.1954 )  zarządzam co następuje :

§ 1. W załączniku nr 1 pkt 3 określającym zakładowy plan kont wprowadza się niżej wymienione  zmiany  :

1) uchyla się konto  770 -  „ Zyski nadzwyczajne  "

2) uchyla się konto  771 -  " Straty nadzwyczajne "

§ 2. Zmienia się opis funkcjonowania  Zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczanie " na   konta 
zespołu 4 " Koszty według rodzajów  i ich rozliczanie „ służą do ewidencji kosztów w układzie    rodzajowym  i 
ich rozliczania. Nie księguje się na w/w kontach kosztów finansowych - zgodnie   z odrębnymi przepisami 
funduszy celowych i innych kosztów inwestycyjnych , pozostałych    kosztów operacyjnych i kosztów finansowych 
.

§ 3. Zmienia się od 1 stycznia 2016r opis funkcjonowania kont  760,761,840,860 tj.

a) na koncie 760 -„Pozostałe przychody operacyjne ” na stronie Ma konta będzie się ujmowało                                
również przychoidy o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydwntalnie.

b) na koncie 761 - „ Pozostałe koszty operacyjne "na stronie Wn konta ujmuje się również kioszty                                
o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie .

c) na koncie 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów " na stronie Ma konta ujmuje                                    
się  również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokresowych przychodów,                               a na stronie 
Wnich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów                               roku obrotowego .

d) na koncie 860 - " Wynik finansowy " po stronie Ma nie księguje się strat nadzwyczajnych a po stronie                                 
Wn nie księguje się  zysków zadzwyczajnych .

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1.01.2016r.

 

Wójt Gminy Gniezno

Włodzimierz Leman

1) Zm. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333 i 1844.
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UZASADNIENIE

do Zarządzenia nr 5/2016

Wójta Gminy Gniezno

z dnia 15 stycznia 2016r.

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2016r. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2

listopada 2015r zmieniającego rozporządzenie w sprazwie 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 poz 1954 ) oraz zmianie ustawy o rachunkowości z dnia 23 lipca 2015r.(Dz.U poz 1333 )

,które spowodowały usunięcie kategorii strat i zysków nadzwyczajnych a także zmieniło prezentację

zdarzeń losowych w rachunku zysków i strat oraz zmieniło opis funkcjonowania kont 760 ,761,840,860

zaszła konieczność dostosowania polityki rachunkowości do obowiązujących przepisów .
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