
ZARZĄDZENIE NR 0050.179.2016 

Burmistrza Miasta Kościerzyna 

z dnia 22 grudnia 2016r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 17/2011 Burmistrza Miasta z dnia 17 stycznia 2011r.  
w sprawie wprowadzenia zasad /polityki/ rachunkowości  

 

Na podstawie: art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r.  r. o rachunkowości (tj. Dz. U.  

z 2013r. poz. 330 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z 2016r. poz 1870),  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010r. w sprawie szczegółowych 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 (tj. Dz. U. z 2013r. poz. 286),  rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 

października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont  dla organów 

podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowego 

sposobu ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, 

długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 

366). 

zarządzam, co następuje:  

W załączniku nr  3a zakładowy plan kont dla urzędu miasta wprowadza się następujące 

zmiany: 

§ 1. Skreśla się konta : 

770 - „Zyski nadzwyczajne” 

771 - „Straty nadzwyczajne”   

132 - „Rozrachunek dochodów samorządowych jednostek budżetu” 

§ 2. Wprowadza się nowe konta: 

Konto bilansowe 073 – odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe  

wraz z następującymi zasadami jego stosowania: 

Konto 073 służy do ewidencji  odpisów z tytułu trwałej utraty wartości długoterminowych 

aktywów finansowych . Odpisów z  tytułu trwałej utraty wartości dokonuje się nie później 

niż na koniec okresu sprawozdawczego.  

Na stronie Wn konta 073 ujmuje się w szczególności: 

 przywrócenie uprzednio utraconej wartości długoterminowych aktywów finansowych,  

 korektę ceny nabycia długoterminowych papierów wartościowych o uprzednio 

dokonany odpis z tytułu trwałej utraty wartości (w przypadku ich sprzedaży lub innej 

formy zmiany własności). 

Na stronie Ma konta 073 ujmuje się w szczególności: 

 odpis aktualizujący wartość długoterminowych aktywów finansowych na skutek 

trwałej utraty ich wartości. 



Konto 073 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących 

długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje). 

W bilansie saldo tego konta koryguje saldo konta 030. 

 

Konto bilansowe 245 –wpływy do wyjaśnienia wraz z następującymi zasadami jego 

stosowania: 

Konto 245 służy do ewidencji wpłaconych a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu 

dochodów budżetowych. 

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności: 

 przeksięgowanie kwoty wyjaśnionych wpłat na konto ujmujące należność, których 

dotyczą wpłaty, 

 zwroty kwot uznanych w toku wyjaśniania za nienależne. 

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych  wpłat. 

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które wykazuje stan niewyjaśnionych wpłat.      

 

Michał  Majewski 

 

 

Burmistrz Miasta Kościerzyna 

 

 


