
z ARz ĄDZENIE Nr 0050. 1.2 3.20|t

Wójta Gminy Dobrzeń Wielki

z dnia 06.07.2011r.

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjęĘch zasad (poliĘki)

prowadzenia rachunkowości "

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.

Dz 'U.zf009 r .Nr l52,poz.| f23zpóźn.zm' ,ostatn ia zmiana:Dz.IJ '  z2OI0r 'Nr47,  poz ' f78) i
szczego|nych ustaleń zawaftych w art. 40 ustawy z dnia f7 sierpnia 2OO9 r' o finansach publicznych
(Dz. U. Nr 157, poz. |240 zpóźn' zm.) orazw

l. Rozporządzeniu Ministra Finansów z 5lipca 2010 r. w sprawie szczegó|nych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładow budzetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz'U.nr 128, poz. 86l)

f . Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych
( Dz. U. Nr 24l, poz.|6l6), zarządza się co następuje:

$1
W Zarządzeniu Nr 0l5fl49l20|0 Wójta Gminy Dobrzeń Wielki z dnia z dnia 31'|2,2O|Or. w sprawie
ustalenia dokumentacj i przyjętych zasad (polityki) prowadzenia rachunkowości do Załącznika Nr 2
stanowiącego Zakładowy Plan Kont Urzędu Gminy wprowadza się następujące zmiany:

l) Dodaje się konto pozabilansowe:

Konto 980 -,,Plan finansowy wydatków budżetowych''.

2) Do przyjęĘch zasad funkcjonowania kont pozabilansowych dodaje się zasady
funkcjonowania Konta 980 - ,,Plan finansowy wydatków budżetowych'':

Konto 980 sfuży do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych. Na stronie Wn tego konta
ujmuje się plarfinansowy wydatków budzetowychorazjego zmiany.Na stronie Ma tego konta
ujmuje się: równowartość zrea|izowanych wydatków budżetu' wartość planu niewygasających
wydatków budżętu do realizacji w roku następnym' wartośó planu niezrealizowanego i wygasłego'



Ewidencja szczegóŁowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego

wydatków budżetowych. Konto 980 nie wykazuje salda na koniec roku.

$2
Zarządzenie*"noa"i w Ęciez dniem podjęcia.
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