
ZARZĄDZENIE NR 31/2021 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 18 marca 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 roku 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 2019 r. poz. 351 z póżn. 
zm.), 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 
Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 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 2020r. poz. 342),  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 - w zał. nr 
3 obejmującym wykaz kont dla jednostek budżetowych i gminnych funduszy celowych oraz zasady ich 
funkcjonowania : 

1. Wprowadza się zmianę, polegającą na usunięciu w wykazie kont księgowych obowiązujących w Urzędzie 
Gminy Konopiska konta 770 „Zyski nadzwyczajne” i konta „771 „Straty nadzwyczajne”, w związku z faktem 
uchylenia zapisów w tym zakresie z Rozporządzenia 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 2013 r. poz. 289 z późn. zmianami); 

2. Wprowadza się zmianę, polegającą na dodaniu  do wykazu kont księgowych obowiązujących w Urzędzie 
Gminy Konopiska konta 740 „Dotacje i środki na inwestycje" w następującym brzmieniu: 

- Konto 740 - "Dotacje i środki na inwestycje" Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymanych z budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego oraz innych środków na finansowanie działalności podstawowej 
samorządowych zakładów budżetowych oraz środków pieniężnych przeznaczonych na inwestycje 
gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym państwowych i samorządowych jednostek budżetowych 
prowadzących działalność oświatową. Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych na finansowanie 
inwestycji samorządowego zakładu budżetowego. Na stronie Wn konta 740 ujmuje się: 

1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samobilansującym oddziałom samorządowych 
zakładów budżetowych; 

2) środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych i dochody gromadzone przez jednostki budżetowe na 
wydzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji; 

3) zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem.  
Na stronie Ma konta 740 ujmuje się: 

1) w ciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, lub dotacje należne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów; 

5) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub potwierdzone przez 
organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na rachunek jednostki w okresie następnym do 
dnia sporządzenia sprawozdania finansowego. Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia 
wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń. 

- W końcu roku budżetowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się: 

1) saldo Wn oznacza wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej samodzielnie 
bilansujących się oddziałów środków wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje w samorządowych 
zakładach budżetowych, które przenosi się na stronę Wn konta 860; 
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2) saldo Ma oznacza wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, które przenosi się 
na stronę Ma konta 860. 

- Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda. 
Lp. Treść operacji Strona WN Strona MA 
1 Dotacje przekazane na finansowanie działalności 

podstawowej samobilansującym oddziałom 
samorządowych zakładów budżetowych 

740 131, 240 

2 Zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych 
lub wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem 

740 131, 225 

3 Równowartość środków pieniężnych samorządowych 
zakładów budżetowych i dochody gromadzone przez 
jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku 
wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie 
inwestycji 

 
740 

 
800 

4 Utworzenie rezerwy na przyszłe zobowiązania dotyczące 
inwestycji samorządowych zakładów budżetowych oraz 
samorządowych jednostek budżetowych planowanych do 
sfinansowania ze środków własnych lub gromadzonych na 
wydzielonych rachunkach bankowych a 
niewykorzystanych w danym roku 

740 840 

5 Przeniesienie na koniec roku salda dotacji otrzymanych 740 860 
Lp. Treść operacji Strona WN Strona MA 
1 Przyznane dotacje na działalność podstawową 

samorządowych zakładów budżetowych: 
- przelane 
- należne (na koniec roku budżetowego) 

 
 

131 
225 

 
 

740 
740 

2 Przeksięgowanie dotacji dotyczących danego okresu, które 
w poprzednich okresach zaliczono do przychodów 
przyszłych okresów 

840 740 

3 Otrzymane zwroty dotacji uprzednio przelanych 
podległym oddziałom samorządowych zakładów 
budżetowych 

131 740 

7 Przeksięgowanie na koniec roku wartości dotacji 
przekazanych 

860 740 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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