
ZARZĄDZENIE NR 177.2015
WÓJTA GMINY GRĘBOCICE

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 41/2011r. Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 marca 2011r. w sprawie  
„Zakładowego Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Grębocicach ” .

Na podstawie art. 53 ust.1 w związku z art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych ( Dz.U. z 2013, poz. 885 ze zm. ) oraz  art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia  29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz.U. z 2013r., poz. 330 ze zm. ), zarządzam co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 41/2011r. Wójta Gminy Grębocice z dnia 3 marca 2011r. w sprawie Zakładowego 
Plan Kont dla Budżetu Gminy i Urzędu Gminy w Grębocicach wprowadza się następujące zmiany:

1. „§ 8 ust. 1.Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości nie przekraczające 
3 500,00zł i równej lub wyższej od  420,00zł (dolna granica) ewidencjonuje się w księdze inwentarzowej 
prowadzonej w systemie komputerowym i księguje na koncie 013 – Pozostałe środki trwałe lub na koncie 020 
– Wartości niematerialne i prawne. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie przyjęcia do używania, 
poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – Zużycie materiałów i energii i  konto 072 – Umorzenie pozostałych 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych.

2. Pozostałe środki trwałe jak drobne przedmioty, których wartość nie przekracza 420,00 zł oraz 
 których nie można ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, 
prowadzona jest dla nich tylko ewidencja ilościowa pozabilansowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot 
osobiście kwituje jego odbiór."

§ 2. Skreśla się następujące konta:

SYMBOL KONTA
Konto 
syntetyczne

Konto 
analityczn e

I poziom

Konto 
analityczne
II poziom

Konto 
analityczne
III poziom

NAZWA KONTA

770 770-WU
770-DU

770-WU-01
770-DU-01

770-WU-01-01
770-DU-01-01

Zyski nadzwyczajne
Wydatki
Dochody- odszkodowania za zdarzenia losowe

771 ‘
771-WU
771-DU

771-WU-01
771-DU-01

771-WU-01-01
771-DU-01-01

Straty nadzwyczajne
Wydatki - straty dotyczące zdarzeń losowych
Dochody

§ 3. 1. Skreśla się opis do kont: Konto 770 – „ Zyski nadzwyczajne” Służy do ewidencji dodatnich skutków 
finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia niezwiązanych z działalnością jednostki. Na stronie Ma konta 770 
ujmuje się w szczególności odszkodowania przyznane lub otrzymane dotyczące zdarzeń losowych w 
korespondencji ze stroną Ma konta 101, 130, 240. Na stronie Wn konta 770 ujmuje się zmniejszenia wcześnie 
ujętych zysków nadzwyczajnych. W końcu roku obrotowego saldo Wn  konta 770 przenosi się na konto 860. Na 
koniec roku konto 770 nie wykazuje salda. Konto 770 nie jest kontem bilansowym lecz wynikowym i występuje w 
rachunku zysków  i strat. Konto 771 – „ Straty nadzwyczajne” Służy do ewidencji ujemnych skutków 
finansowych zdarzeń losowych trudnych do przewidzenia niezwiązanych z działalnością jednostki. Na stronie Wn 
konta 771 ujmuje się straty, a w szczególności szkody trudne do przewidzenia              w korespondencji ze stroną 
Ma konta 011,013,020,101,310. Na stronie Ma konta 771 ujmuje się zmniejszenia strat nadzwyczajnych. W końcu 
roku obrotowego saldo Ma  konta 771 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 771 nie wykazuje salda. 
Konto 771 nie jest kontem bilansowym lecz wynikowym i występuje w rachunku zysków i strat.

2. Opis zasad funkcjonowania konta 760, 761 i 860 otrzymuje brzmienie:Konto 760 – „ Pozostałe 
przychody operacyjne” Służy do ewidencji przychodów  niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością 
jednostki.  Na stronie Ma konta 760 ujmuje się:

- przychody ze sprzedaży materiałów w wysokości cen zakupu lub nabycia ze stroną Wn konta 221,
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- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji,

- pozostałe przychody operacyjne – odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary i 
grzywny, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe,

- przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie,

- rozliczenia podatku VAT z tytułu zaokrągleń ( deklaracja) . W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe 
przychody operacyjne na stronę Ma konta 860 pozostałe koszty operacyjne w korespondencji   ze stroną Ma 
konta  760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. Konto 760 nie jest kontem bilansowym lecz 
wynikowym i występuje w rachunku zysków   i strat. Konto 761 – „Pozostałe koszty operacyjne” Służy do 
ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki. Na stronie Wn konta 761 
ujmuje się :

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

- pozostałe koszty operacyjne – zapłacone kary, grzywny, odpisane przedawnione, umorzone                i 
nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności niepodatkowych, koszty postępowania 
egzekucyjnego  i spornego,

- koszty o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie,

- rozliczenia podatku VAT z tytułu zaokrągleń ( deklaracja). W końcu roku obrotowego saldo Ma  konta 761 
przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda. Konto 761 nie jest kontem 
bilansowym lecz wynikowym i występuje w rachunku zysków  i strat. Konto 860 – „Wynik finansowy” Służy  
do ustalenia na koniec roku, wyniku finansowego jednostki.  W końcu roku obrotowego  na stronie Wn konta 
860 ujmuje się sumę:

- poniesionych kosztów w korespondencji ze stroną Ma konta 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409,

- wartości sprzedanych materiałów w korespondencji z kontem 760,

- kosztów operacji finansowych w korespondencji ze stroną Ma konta 751,

- pozostałych kosztów operacyjnych w korespondencji ze stroną Ma konta 761,

- przeksięgowanie wyniku finansowego za rok ubiegły w korespondencji ze stroną Ma konta 800. Na stronie Ma 
konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego:

- uzyskane przychody finansowe korespondencji ze stroną Wn konta 700, 720, 750, 760,

- przeksięgowanie wyniku finansowego za rok ubiegły w korespondencji ze stroną  Wn  konta 800. Saldo konta 
860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn stratę netto, a saldo Ma zysk 
netto.  Saldo przenoszone jest w roku następnym pod data przyjęcia sprawozdania finansowego na konto 800. 
Konto 860 jest kontem bilansowym i występuje w pasywach w wierszu „zysk netto” lub „strata netto

§ 4. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie  z tytułu powierzonych Im obowiązków, 
do zapoznania się ze zmianami wprowadzonymi do Zakładowego Planu Kont     i przestrzegania w pełni zawartych 
w nich postanowień.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje od 01 stycznia 2016r.

 

Wójt Gminy Grębocice

Roman Jabłoński
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