
Zarządzenie Nr 65/16 
Wójta Gminy Adamów 

z dnia 27 grudnia 2016 roku 

w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych 

Na podstawie przepisów art. 68 ustawy z dnta27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych 
(.Dz.U. z 2016 r.poz. 1870) oraz art. 10 ust 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości 
(Dz. U . z 2016 r. poz. 1047) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz. U . z 
2013 r. poz. 289 ) 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 ustalam co następuje: 

§1 

Uzupełnia się dokumentację opisującą przyjęte w jednostce zasady ( politykę) 
rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem Nr 85/2011 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 grudnia 
2011 r do planu kont jednostki wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1. 

§2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Zarządzenie Nr 65/16
Wójta Gminy Adamów

z dnia 27 grudnia 2016 roku

w sprawie wprowadzenia zmian w planie kont jednostek budżetowych

Na podstawie przepisów art. 68 ustawy z dnta27 sierpnia 2009 r 0 finansach publicznych
(.Dz.U. z 2016 r.poz. 1870) oraz art. 10 ust 1-3 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości
( Dz. U . z 2016 r. poz. 1047) i Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. (Dz. U . z
2013 r. poz. 289 ) 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 ustalam co następuje:

§l

Uzupełnia się dokumentację opisuj ącą przyjęte w jednostce zasady ( politykę)
rachunkowości wprowadzoną zarządzeniem Nr 85/2011 Wójta Gminy Adamów z dnia 27 grudnia
2011 r do planu kont jednostki wprowadza się zmiany zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

§ 2

Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§3

Zarządzenie wchodzi W życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1 
do Zarządzenia Nr 65/16 
Wójta Gminy Adamów 
z dnia 27 grudnia 2016 r. 

Plan kont jednostki budżetowej 
Urzędu Gminy 

Wykaz kont księgi głównej 

Konto 130/ JWFS - „ Rachunek bieżący jednostki" wydatki w ramach funduszu sołeckiego 
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunkach bankowych 
z tytułu wydatków na realizację przedsięzięć w ramach funduszu sołeckiego objętych planem 
finansowym. 
Konto 130 prowadzona jest ewidencja szczegółowa . 
Na stronie Ma konta 130/JWFS ujmuje się realizowane przez jednostkę wydatki 
budżetowe. Zapisy na koncie 130/JWFS są dokonywane na podstawie wyciągów 
bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność z bankiem. 
Na koncie 130/ JWFS obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do 
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis 
ujemny po obu stronach konta. 
Saldo konta 130/JWFS w zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu na 
dzień 31 grudnia na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800/J1. 

Ewidencję analityczną zrealizowanych dochodów i wydatków prowadzi się wg podziałek 
klasyfikacji budżetowej. 

Konto 130/JZO - „ Rachunek bieżący jednostki" wydatki w ramach zadań zleconych 
dotyczących spraw obywatelskich 
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunkach bankowych 
z tytułu wydatków na realizację przedsięzięć w ramach zadań zleconych dotyczących spraw 
obywatelskich objętych planem finansowym. 
Konto 130 prowadzona jest ewidencja szczegółowa . 
Na stronie Ma konta 130/JZO ujmuje się realizowane przez jednostkę wydatki budżetowe. 
Zapisy na koncie 130/JZO są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku 
z czym musi zachodzić pełna zgodność z bankiem. 
Na koncie 130/ JZO obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do 
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis 
ujemny po obu stronach konta. 
Saldo konta 130/JZO w zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu na 
dzień 31 grudnia na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800/JZ. 

Ewidencję analityczną zrealizowanych dochodów i wydatków prowadzi się wg podziałek 
klasyfikacji budżetowej. 

Konto 130/JZP - „ Rachunek bieżący jednostki" wydatki w ramach zadań zleconych 
dotyczących spraw pozostałych 
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunkach bankowych 
z tytułu wydatków na realizację przedsięzięć w ramach zadań zleconych dotyczących spraw 
obywatelskich objętych planem finansowym. 

Załącznik Nr l
do Zarządzenia Nr 65/ l 6
Wójta Gminy Adamów
z dnia 27 grudnia 2016 r.

Plan kont jednostki budżetowej
Urzędu Gminy

Wykaz kont księgi głównej

Konto 130/ JWFS - ,, Rachunek bieżący jednostki" wydatki w ramach funduszu sołeckiego
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunkach bankowych
z tytułu wydatków na realizację przedsięzięć W ramach funduszu sołeckiego objętych planem
finansowym.
Konto 130 prowadzona jest ewidencja szczegółowa _
Na stronie Ma konta 130/JWFS ujmuje się realizowane przez jednostkę wydatki
budżetowe. Zapisy na koncie 130/JWFS są dokonywane na podstawie wyciągów
bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność z bankiem.
Na koncie 130/ JWFS obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis
ujemny po obu stronach konta.
Saldo konta 130/JWFS w zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu na
dzień 31 grudnia na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800/J 1.
Ewidencję analityczną zrealizowanych dochodów i wydatków prowadzi się wg podziałek
klasyfikacji budżetowej.

Konto 130/JZO - ,, Rachunek bieżący jednostki" wydatki w ramach zadań zleconych
dotyczących spraw obywatelskich
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunkach bankowych
z tytułu wydatków na realizację przedsięzięć w ramach zadań zleconych dotyczących spraw
obywatelskich objętych planem finansowym.
Konto 130 prowadzona jest ewidencja szczegółowa .
Na stronie Ma konta 130/JZO ujmuje się realizowane przez jednostkę wydatki budżetowe.
Zapisy na koncie 130/JZO są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku
z czym musi zachodzić pełna zgodność z bankiem.
Na koncie 130/ JZO obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis
uj emny po obu stronach konta.
Saldo konta 130/JZO W zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu na
dzień 31 grudnia na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800/JZ.

Ewidencję analityczną zrealizowanych dochodów i wydatków prowadzi się wg podziałek
klasyfikacji budżetowej.

Konto 130/JZP - ,, Rachunek bieżący jednostki" wydatki w ramach zadań zleconych
dotyczących spraw pozostałych
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunkach bankowych
z tytułu wydatków na realizację przedsięzięć W ramach zadań zleconych dotyczących spraw
obywatelskich objętych planem finansowym.



Konto 130 prowadzona jest ewidencja szczegółowa . 
Na stronie Ma konta 130/JZP ujmuje się realizowane przez jednostkę wydatki budżetowe. 
Zapisy na koncie 130/JZP są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z 
czym musi zachodzić pełna zgodność z bankiem. 
Na koncie 130/ JZP obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do 
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis 
ujemny po obu stronach konta. 
Saldo konta 130/JZP w zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu na 
dzień 31 grudnia na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800/JZ. 

Ewidencję analityczną zrealizowanych dochodów i wydatków prowadzi się wg podziałek 
klasyfikacji budżetowej. 

W Q / J T 

mgr i f ^ Szykula 

Konto 130 prowadzona jest ewidencja szczegółowa .
Na stronie Ma konta 130/JZP ujmuje się realizowane przez jednostkę wydatki budżetowe.
Zapisy na koncie 130/JZP są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, w związku z
czym musi zachodzić pełna zgodność z bankiem.
Na koncie 130/ JZP obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis
ujemny po obu stronach konta.
Saldo konta 130/JZP w zakresie zrealizowanych wydatków podlega przeksięgowaniu na
dzień 31 grudnia na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800/JZ.
Ewidencję analityczną zrealizowanych dochodów i wydatków prowadzi się wg podziałek
klasyfikacji budżetowej.
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