ZARZĄDZENIE Nr 145/07
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 28 grudnia 2007 roku.

w sprawie : Ustalenia zasad rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy, jednostki budżetowej i gospodarki pozabudżetowej.

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.w Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694 z póżn. zmianami 
zarządzam co następuje:

§1
Gmina jako organ finansowy budżetu obowiązana jest prowadzić rachunkowość budżetową zgodnie z planem kont syntetycznych i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 poz. 1020)
§2 
Dla budżetu gminy ustala się wykaz kont i zasady ich funkcjonowania w załączniku Nr 1.

§3 
Dla Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej i dla gospodarki pozabudżetowej przyjmuje się wykaz kont syntetycznych i zasady ich funkcjonowania ustalone w załączniku nr 2 do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142 poz. 1020)- oprócz kont zespołu 5 i zespołu 6 -, oraz w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 112 poz.761) w zakresie ewidencji podatków i opłat.
§4
Dla Urzędu Gminy jako jednostki budżetowej ustala się wykaz kont i zasady ich funkcjonowania w załączniku Nr 2.
§5
Dla gospodarki pozabudżetowej gminy ustala się wykaz kont i zasady ich funkcjonowania w załączniku Nr 3.
§6
Konta analityczne prowadzi się w ramach kont księgi głównej wg zasady podwójnego zapisu.
Metodę prowadzenia kont ksiąg pomocniczych dla poszczególnych grup rzeczowych składników majątku podano niżej.
§7
	Dla potrzeb rachunkowości ustala się rok kalendarzowy jako rok obrotowy i wchodzące w jego skład miesięczne okresy sprawozdawcze.


	Ewidencję analityczną środków trwałych o wartości powyżej 3.500 zł prowadzi się ilościowo i wartościowo w księdze środków trwałych z podziałem wg miejsc użytkowania, osób odpowiedzialnych oraz grup rodzajowych klasyfikacji środków trwałych.


	Środki trwałe o wartości od 200 zł do 3.500 zł podlegają ewidencji wartościowej wg miejsc użytkowania na koncie 013 i ewidencji ilościowo-wartościowej prowadzonej w księdze inwentarzowej wg miejsc użytkowania i osób odpowiedzialnych.
	Środki trwałe o niskiej wartości nie przekraczającej 200 zł zalicza się do kosztów po wydaniu ich do użytkowania, bez ewidencjonowania na kontach 013 i 072. Są one ewidencjonowane pozaksięgowo w referatach merytorycznych.


§8
Przyjmuje się zasadę 100 % umorzenia pozostałych środków Trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w miesiącu przyjęcia ich do użytkowania spisując ich wartość w ciężar kosztów.
§9
1. Materiały zakupione do  działalności inwestycyjnej podlegają, ewidencji ilościowo wartościowej w miejscu składowania, natomiast w księgowości ewidencji wartościowej.
2. Materiały inwestycyjne ewidencjonuje się w cenach zakupu a ich rozchód wg zasady ,,pierwsze weszło -pierwsze wyszło".
§10
1. Materiały zakupione do działalności bieżącej podlegają zaliczeniu do kosztów bezpośrednio po zakupie.
Nie wykorzystane materiały podlegają na koniec roku inwentaryzacji a ich wartość wyksięgowana z kosztów.
2. Materiały biurowe i piśmienne podlegają, ewidencji ilościowej w referacie organizacyjnym.
3. Książki i wydawnictwa fachowe nalicza się do materiałów i odpisuje w koszty.

§11 
Ewidencje kosztów prowadzi się w układzie kosztów rodzajowych wg podziałek klasyfikacji budżetowej.
§12 
Do dokonywania zmian w wykazach kont upoważniam Skarbnika Gminy. 
Zmiany mogą być dokonywane w formie pisemnej.

§13
Zasady funkcjonowania kont i ich opisy należy przyjmować się w oparciu o książkę Marii Augustowskiej „Komentarz do planu kont dla państwowych i samorządowych Jednostek budżetowych i ich gospodarstw pomocniczych oraz zakładów budżetowych"- wydanie aktualne.
§14
Traci moc Zarządzenie Nr 42/06 Wójta Gminy Pacanów z dnia 30 października 2006 roku 
w sprawie zasad rachunkowości.
§15 
Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop


