
ZARZĄDZENIE NR 141/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 ze 
zmianami), w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2010r. nr 208 poz. 1375) oraz uwzględniając ustalenia dotyczące zasad rachunkowości określone 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 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 (Dz. U. z 2017r. poz. 760),  zarządzam, 
co następuje:

§ 1. W celu uregulowania zmian wynikających z wykonywania budżetu, gospodarki finansowej 
i sprawozdawczości oraz w celu prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi Urzędu Gminy Konopiska 
z siedzibą przy ul. Lipowej 5, wprowadza się zmiany w zasadach prowadzenia rachunkowości oraz w wykazie kont 
dla jednostek budżetowych i gminnych funduszy celowych, polegające na zastąpieniu zapisów w Załączniku nr 1, 
część V Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego: pkt. 12 "Ewidencję ilościowo – 
wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia o wartości od 700,00 zł do 
3.499,99 zł i ewidencjonuje się je na koncie 013 – pozostałe środki trwałe.", zapisem następujacej treści: 
"Ewidencję ilościowo – wartościową prowadzi się dla pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia 
o wartości od 700,00 zł do 9.999,99 zł i ewidencjonuje się je na koncie 013 – pozostałe środki trwałe";  pkt. 16 
"Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje, począwszy od pierwszego dnia 
miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęto do 
używania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, przy zastosowaniu stawek określonych 
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje 
się jednorazowo za okres całego roku na ostatni dzień roku.", zapisem następujacej treści: "Środki trwałe oraz 
wartości niematerialne i prawne o wartości od 10.000,00 zł umarza się i amortyzuje, począwszy od pierwszego 
dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne przyjęto do 
używania, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, przy zastosowaniu stawek określonych 
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych i amortyzacyjnych dokonuje 
się jednorazowo za okres całego roku na ostatni dzień roku.";  pkt. 17 "Wartości niematerialne i prawne o wartości 
nie przekraczającej wielkości określonej w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, dla których 
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do 
używania podlegają umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty, w miesiącu przyjęcia ich do 
używania.", zapisem następujacej treści: "Wartości niematerialne i prawne o wartości do 9.999,99 zł, dla których 
odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100%, ich wartości w miesiącu oddania do 
używania podlegają umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty."

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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