
Zarządzenie Nr 0050.94.2018 

Wójta Gminy Nędza  

z dnia 21 marca 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 2018 r., poz. 395 

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,  w § 4 dodaje się ust. 11 w brzmieniu: 
 

„§ 4 ust. 11  Grunty przekazane gminie w użytkowanie wieczyste umarza się metodą liniową zgodnie z 

zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości wg stawki 5%.” 
 

 

2. W załączniku Nr 2 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 Urzędu Gminy w Nędzy, wprowadza się następujące 

zmiany: 
 

1) w tabeli pozycja 1 otrzymuje brzmienie: 
 

1. 011 Środki trwałe 
Ewidencja szczegółowa prowadzona  do konta 011  

1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiek-

tów środków trwałych; 

2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym po-

wierzono środki trwałe; 

3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji; 

4) ustalenie wartości gruntów stanowiących własność jed-

nostki samorządu terytorialnego, przekazanych w użytko-

wanie wieczyste innym podmiotom. 

Konto 011 prowadzone wg poszczególnych grup zgodnie 

z obowiązującą KST oraz wg jednostek w stosunku do 

sprzętu przekazanego nieodpłatnie, w tym w 

szczególności na podstawie umowy użyczenia. 

 

Analityka realizowana przez program: Środki trwałe 
 

Ewidencja szczegółowa: 
011-0 GRUNTY 

 

011-0-1 GRUNTY stanowiące własność gminy przekazane  w 
użytkowanie wieczyste innym podmiotom  

011- 1 BUDYNKI I LOKALE ORAZ SPÓŁDZIELCZE PRAWO 

DO LOKALU UŻYTKOWEGO I SPÓŁDZIELCZE WŁASNO-
ŚCIOWE PRAWO DO LOKALU MIESZKALNEGO 

011-2 OBIEKTY INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ 

011-3 KOTŁY I MASZYNY ENERGETYCZNE 

011-4 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY OGÓLNEGO 
ZASTOSOWANIA 

011-5 MASZYNY, URZĄDZENIA I APARATY SPECJALI-
STYCZNE 

011-6 URZĄDZENIA TECHNICZNE 

011-7 ŚRODKI TRANSPORTU 

 



011-8 NARZĘDZIA, PRZYRZĄDY, RUCHOMOŚCI I WYPO-
SAŻENIE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE 

011-9 INWENTARZ ŻYWY 

011-10  PRAWO  UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUN-

TÓW 

 

 

2) w tabeli p.n. Konta pozabilansowe usuwa się pozycję 8; 

 

3) w tabeli p.n. Konta pozabilansowe dodaje się pozycję 20 w brzmieniu: 

 

20. 933 Grunty przekazane gminie w 

użytkowanie wieczyste 

Ewidencja szczegółowa do konta 933 jest prowadzona w 

programie: Środki trwałe.   Ewidencja szczegółowa musi 

spełniać poniższe warunki :  

- pozwalać na ustalenie numeru działki, jej powierzchni,  

właściciela gruntu i  wartości. 

 

 

  

3. W załączniku Nr 2 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 II p.n. Zasady funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy w Nędzy, w 

podpunkcie 2. p.n. Konta pozabilansowe wprowadza się następujące zmiany: 
 

1) usuwa się pozycję 13); 

 

2)  dodaje się pozycję 20) w brzmieniu: 

 

„ 20) Konto 933 - Grunty przekazane gminie w użytkowanie wieczyste 
Na stronie Wn ujmuje się: 

1) wprowadzenie do ewidencji gruntu przekazanego gminie w użytkowanie wieczyste  
Na stronie Ma ujmuje się : 

1) wyksięgowanie gruntu przekazanego gminie w użytkowanie wieczyste na skutek ustania przyczyn 

uzasadniających jego wprowadzenie do ewidencji 
2)  pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta 933. 

Na koncie 933 księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu.” 

 

 

§ 2 

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

jego stosowanie. 

§ 3 

Mając na względzie zasadę ciągłości i porównywalności danych zmiana określona niniejszym zarządzeniem 

stosowana jest ze skutkiem od pierwszego dnia roku obrotowego, czyli od 1 stycznia 2018 r. 

 

§  4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.    


