
Zarządzenie Nr 0050.56.2018 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 13  lutego 2018 r.   

  

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu 

gminy i jednostki budżetowej - Urzędu Gminy w Nędzy  
  

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2017 r., 

poz. 2342 z późn. zm.) oraz art. 33 ust. 3  ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 

2017r. poz. 1875 z późn. zm.) zarządza się, co następuje: 
 

§ 1 

 

1. W zarządzeniu Nr 0050.464.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie zasad 

prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - 

Urzędu Gminy w Nędzy, § 5 otrzymuje brzmienie: 
 
„ § 5 ust. 1 Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat  na 

koncie księgowym 860 „Wynik finansowy”. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na 

kontach zespołu „4” jednocześnie w podziałkach klasyfikacji budżetowej dokonywanych wydatków. Na wynik 

finansowy netto zgodnie z obowiązującym rachunkiem zysków i strat składają się: 

1) Na koszty działalności operacyjnej składa się : 

a) konto 400 „Amortyzacja” 

b) konto 401 „Zużycie materiałów i energii” – odpowiadające paragrafom wydatków: 421, 422, 424, 426; 

605, 606; 

c) konto 402 „Usługi obce” - odpowiadające paragrafom wydatków: 427, 428(w części nie dotyczącej pra-

cowników), 430, 433, 434,  436,  438, 439, 440; 

d) konto 403 „ Podatki i opłaty” - odpowiadające paragrafom wydatków: 414, 448, 450, 451, 452; 453; 

443(w zakresie opłaty za korzystanie ze środowiska) ,  454  składki i wpłaty do organizacji międzynaro-

dowych); 

e) konto 404 „Wynagrodzenia” - odpowiadające paragrafom wydatków: 401, 404, 417; 410; 

f) konto 405 „ Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia” - odpowiadające paragrafom wydatków: 302, 

411, 412, 444; 428; 470 – na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy 

o pracę, umowy dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń; 

g) konto 409 „Pozostałe koszty rodzajowe”  odpowiadające paragrafom wydatków:  300, 302(w części nie 

dotyczącej pracowników i osób fizycznych  zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło 

i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń),  441, 442, 443, 461, 

h) konto 410 „Inne świadczenia finansowane z budżetu” odpowiadające paragrafom wydatków: 303, 304, 

311, 324, 326, 413; 419, 

i) konto 411 „Pozostałe obciążenia” odpowiadające paragrafom wydatków: 285, 290, 291, 294, 295, 459, 

460. 

2) konto 760 „Pozostałe przychody operacyjne”; 

3) konto 761 „ Pozostałe koszty operacyjne”; 

4) konto 750 „ Przychody finansowe”; 

5) konto 751 „Koszty finansowe”; 

6) zysk ( strata) brutto. 

ust. 2 W organie – budżecie jst wynik z wykonania budżetu (niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w 

bilansie z wykonania budżetu ustalany jest na kocie 961 „Wynik  wykonania budżetu” poprzez porównanie zrea-

lizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych. Operacje wynikowe, które nie powodują zwięk-

szenia wydatków i dochodów danego roku budżetowego, dotyczące przychodów i kosztów finansowych oraz po-

zostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik na pozostałych operacjach”. 

W następnym roku po roku obrotowym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo kont 961 

oraz 962 jest przeksięgowywane na koncie 960 „Skumulowane wyniki budżetu”. 

 
 
 
 



2. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 0050.464.2017 Wójta Gminy Nędza z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie 

zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont dla budżetu gminy i jednostki budżetowej - 

Urzędu Gminy w Nędzy, w punkcie I p.n. Wykaz kont dla budżetu gminy,  w tabeli pozycja o Lp 1. 

otrzymuje brzmienie: 

 

1. 133 
Rachunek budżetu 

Ewidencja szczegółowa do konta 133 jest 

prowadzona według poniższych rachunków budżetu: 
- rachunku budżetu ( 133) 
- rachunku dot. środków zewnętrznych na realizację 

zadania p.n. Koncepcja projektowa ścieżki rowerowej 

Nędza-Pietrowice Wielkie - Hoštice Velké (133-2), w 

tym: 
-rachunek dot. środków zewnętrznych – 

refundacji środków dofinansowania z EFRR –

w walucie euro (133-2-1); 

-rachunek dot. środków zewnętrznych – 

refundacji współfinansowania ze środków 

budżetu państwa  –w walucie PL ( 133-2-2); 

 

- rachunku dot. środków zewnętrznych na realizację 

zadania p.n. Budowa oczyszczalni ścieków dla 

Gminy Nędza w miejscowości Ciechowice (133-3); 
 

 

 
 

§ 2 

Zobowiązuję  Skarbnika Gminy  oraz pracowników Referatu Finansowego  do zapoznania się z zarządzeniem oraz jego 

stosowanie. 

§   3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


