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ZARZADZENIE Nr 41/2016 

Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 18 kwietnia 2016 roku 

w sprawie zmiany zarzqdzenia Nr 103/12 Wojta Gminy Pacanow z dnia 23 lipca2012 roku w 
sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci oraz planu kont dla Urz^du Gminy 
Pacanow. 

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci 
(t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 330, ze zm.) i szczegolnych ustaleh zawartych w art. 40 ustawy z 
dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885, ze zm.) oraz w 
rozporz^dzeniu Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad 
rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu pahstwa, budzetow jednostek samorz^du 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz^dowych zakladow budzetowych, 
panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj^cych 
siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 289 ze zm.) -
ustalam co nast^puje: 

W zal^czniku nr 3 do zarz^dzenia Nr 41/2012 Wojta Gminy Pacanow z dnia 18 kwietnia 
2012 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci oraz planu kont dla 
Urz^du Gminy Pacanow, wprowadza si^ nast^puj^ce zmiany: 

• opis do kont zespolu 4 otrzymuje nast^puj^ce brzmienie: 

„Zesp6l 4 - Koszty wediug rodzajow i ich rozliczenie 

Konta zespolu 4 „Koszty wediug rodzajow i ich rozliczenie" sluz^ do ewidencji kosztow w 
ukladzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje si? w ksi^gach 
rachunkowych w momencie ich powstania niezaleznie od terminu ich zaplaty. Zmniejszenia 
uprzednio zarachowanych kosztow dokonuje si? na podstawie dokumentow koryguj^cych 
koszty (np. faktur koryguj^cych). 

Nie ksi?guje si? na kontach zespolu 4 kosztow finansowanych, zgodnie z odr?bnymi 
przepisami, z funduszy celowych i innych oraz kosztow inwestycji, pozostatych kosztow 
operacyjnych i kosztow operacji finansowych. 

Ewidencj? szczegolow^ do kont zespolu 4 prowadzi si? co najmniej wediug podziatek 
klasyfikacji planu finansowego."; 

• opisydokont760i761 otrzymuJ4nast?puJ4cebrzmienie: 

,,760 - Pozostale przychody operacyjne 

Konto 760 shizy do ewidencji przychodow niezwi^anych bezposrednio z podstawow^ 
dzialalnosci^ jednostki, w tym wszelkich iimych przychodow niz podlegaj^ce ewidencji na 
kontach: 720, 750. 
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W szc/egoinosci na sironie Ma konia 760 ujmuje si?: 

- przychody ze sprzedazy materialow w wartosci cen zakupu lub nabycia materiatow; 

- przychody ze sprzedazy srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz 
srodkow trwalych w budowie; 

- odpisane przedawnione zobowi^zania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodplatnie ~ -
otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa 
obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wyst^pily incydentalnie. 

W koncu roku obrotowego przenosi si? pozostale przychody operacyjne na stron? Ma konta 
860, w korespondencji ze strong Wn konta 760. 

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

761 - Pozostale koszty operacyjne 

Konto 761 sluzy do ewidencji kosztow niezwi^zanych bezposrednio z podstawowq 
dzialalnosciq jednostki. 

W szczegolnosci na stronie Wn konta 761 ujmuje si?: 

- koszty osi^gni?cia pozostalych przychodow w wartosci cen zakupu lub nabycia materiaiow; 

- kary, odpisane przedawnione, umorzone i niesci^galne naleznosci, odpisy aktualizuj^ce od 
naleznosci, koszty post?powania spomego i egzekucyjnego oraz nieodplatnie przekazane 
rzeczowe aktywa obrotowe, koszty o nadzwyczajnej wartosci lub ktore wyst^pily 
incydentalnie. 

W koncu roku obrotowego przenosi si? na stron? Wn konta 860 pozostale koszty operacyjne, 
w korespondencji ze strong Ma konta 761. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda."; 

• uchyla si? konta 770 - Zyski nadzwyczajne i 771 - Straty nadzwyczajne wraz z ich 
opisem; 

• opis do konta 840 otrzymuje nast?puj^ce brzmienie: 

,,840 - Rezerwy i rozliczenia mi^dzyokresowe przychodow 
Konto 840 sluzy do ewidencji przychodow zaliczanych do przyszlych okresow oraz innych 
rozliczen mi?dzyokresowych i rezerw, z tym zastrzezeniem, ze przychody ze sprzedazy 
ratalnej - w przypadku gdy sprzedaz juz nast^pila - nie stanowi^ przychodow przyszlych 
okresow. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje si? utworzenie i zwi?kszenie rezerwy, a na stronie Wn - ich 
zmniejszenie lub rozwi^zanie. 



"Na stronie Ma icoma 840 ujmuje si? rowniez powstanie i zwi?kszenia rozliczeri 
mi?dzyokresowych przychodow, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do 
przychodow roku obrotowego. 

Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnic moznosc ustalenia 
stanu: 

- rezerwy oraz przyczyn jej zwi?kszeri i zmniejszeri; ^=:=^=:^^:====:====^:^^=====^ - -

- rozliczeri mi?dzyokresowych przychodow z poszczegolnych tytulow oraz przyczyn ich 
zwi?kszeri i zmniejszeri. 

Konto 840 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan rezerw i rozliczeri 
mi?dzyokresowych przychodow."; 

• opis do konta 860 otrzymuje nast^puj^ce brzmienie: 

,,860 - Wynik finansowy 

Konto 860 sluzy do ustalania wyniku finansowego jednostki. 

W koricu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje si? sum?: 

- poniesionych kosztow, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409; 

- wartosci sprzedanych materiaiow w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 
760; 

- kosztow operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostatych kosztow 
operacyjnych, w korespondencji z kontem 761. 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje si? w koricu roku obrotowego sum?: 

- uzyskanych przychodow, w korespondencji z poszczegolnymi kontami zespolu 7. 

Saldo konta 860 wyraza na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn -
strat? netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku nast?pnym na konto 800.". 

§2 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia, z mocq obowi^zuj^c^ od dnia 1 stycznia 2016 
r. 


