
ZARZĄDZENIE Nr 58/06

 WÓJTA GMINY GZY

z dnia 27 grudnia 2006 roku

w sprawie: zmiany szczegółowych  zasad rachunkowości  oraz  zakładowego planu  kont  dla 
budżetu Gminy Gzy oraz Urzędu Gminy w Gzach

                        Na podstawie art. 3 ut.1 pkt. 11, art.  4  i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku – 
o rachunkowości ( Dz. U.z 2002 r Nr 76 poz. 964 z póz. zm) zarządzenia Ministra Finansów z 28 
lipca  2006 roku w sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów kont  dla budżetu 
państwa , budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 
publicznych ( Dz. U. Nr 142 poz. 1020) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 
2006roku w sprawie zasad rachunkowości i  planu  kont  w zakresie ewidencji  podatków,  opłat  i 
niepodatkowych  należności  budżetowych  dla  organów  podatkowych  jednostek  samorządu 
terytorialnego (Dz.U. Nr. 112, poz. 761) zarządzam, co następuje:

§ 1

1. W paragrafie 1 ust. 1 Zarządzenia Nr 44/2006 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 października         2006 
roku wprowadzam zmiany w załączniku Nr 2 do zarządzenia o następującej treści:
"do wykazu kont syntetycznych w pkt 2 konta pozabilansowe dodaje się konto:
981 - Plan finansowy niewygasających wydatków, 
982 - Gwarancje ubezpieczeniowe z tytułu zabezpieczenia należytego wykonania umowy."

2. W paragrafie 1 Zarządzenia Nr 44/2006 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 października 2006 roku 
dodaje się pkt 11 o następującej treści:
"Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat stanowiący załącznik 
Nr 1 do niniejszego zarządzenia."

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 58/06
Wójta Gminy Gzy 
z dnia 27.12.2006 r.

Przyporządkowanie paragrafów do pozycji kosztów rachunku zysku i strat

Nazwa pozycji i 
rachunku 
zysków i strat

Ewidencja kosztów według paragrafu wydatków

Amortyzacja Amortyzacja księgowana na koncie 401 (nie ma paragrafów)- a więc amortyzacja 
ewidencjonowana na koncie 401, z pominięciem odpisów pozostałych środków trwałych. 

Zużycie 
materiałów i 
energii

421 Zakup materiałów i wyposażenia
422 Zakup środków żywności
423 Zakup leków i materiałów medycznych
424 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
425 Zakup sprzętu i uzbrojenia
426 zakup energii
474 Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych 
475 Zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji 
476 Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji do 3.500 zł.

Usługi obce 427 Zakup usług remontowych
430 Zakup usług pozostałych
433 Zakup usług przez jst od innych jst
434 Zakup usług remontowo-konserwatorskich
435 Zakup usług dostępu do sieci Internet
436 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej
437 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej
438 Zakup usług obejmujących tłumaczenia
439 Zakup usług obejmujących wykonania ekspertyz, analiz i opinii
440 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe

Podatki i opłaty 448 Podatek od nieruchomości
447 Cła
449 Pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa 
450 Pozostałe podatki na rzecz jednostek samorządu terytorialnego (jst)
451 Opłaty na rzecz budżetu państwa
452 Opłaty na rzecz budżetów jst
453 VAT niepodlegający odliczeniu

Wynagrodzenia 401 Wynagrodzenia osobowe pracowników
402 Wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej
408 Uposażenia i świadczenia pieniężne wypłacane przez okres roku żołnierzom
        i  funkcjonariuszom zwolnionym ze służby
409 Honoraria
404 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 
417 Wynagrodzenia bezosobowe
405 Uposażenie żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
406 Pozostałe należności żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz funkcjonariuszy
407 Dodatkowe uposażenie roczne dla żołnierzy zawodowych i nadterminowych oraz 

funkcjonariuszy



410 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
418 Równoważniki pieniężne i ekwiwalenty dla żołnierzy i funkcjonariuszy
419 Nagrody motywacyjne

Ubezpieczenia 
społeczne i inne 
świadczenia dla 
pracowników

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, wynagrodzeń szczególności: 
- świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny 

pracy (w tym profilaktycznych posiłków i napojów) oraz ekwiwalenty za te świadczenia
- zasiłki na zagospodarowanie i zasiłki osiedleniowe z wyłączeniem zasiłków na 

zagospodarowanie nauczycieli 
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie dla nauczycieli
- środki wydawane do spożycia pracownikom wyłącznie w czasie wykonywania pracy, bez 

prawa do ekwiwalentu z tego tytułu (m.in. w zakładach gastronomicznych, placówkach 
wyżywienia przyzakładowego, placówkach opiekuńczo - wychowawczych, zakładach dla 
nieletnich, służbie zdrowia, w domach pomocy społecznej, domach wczasowych, 
marynarzom i rybakom oraz dodatków kalorycznych wypłacanych na podstawie 
odrębnych przepisów)

- wartość umundurowania, jeśli obowiązek jego noszenia wynika z obowiązujących ustaw
- wypłaty przeznaczone na pomoc zdrowotną dla nauczycieli
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej
300 Wpłaty jednostek na fundusz celowy
411 Składki na ubezpieczenie społeczne
412 Składki na Fundusz Pracy
444 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

Pozostałe koszty 
rodzajowe

302 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń , wynagrodzeń szczególności:
- ekwiwalenty na zużywanie własnej odzieży i obuwia roboczego
- ekwiwalenty pieniężne za zużyte przy wykonywaniu pracy narzędzia, materiały lub sprzęt, 

stanowiące własność wykonawcy
- odszkodowania przysługujące od pracodawcy za przedmioty utracone lub uszkodzone 

wskutek wypadku przy pracy
- odprawy pośmiertne
307 Wydatki osobowe niezaliczane do uposażeń wypłacane żołnierzom i funkcjonariuszom
303 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
311 Świadczenia społeczne
420 Fundusz operacyjny
428 Zakup usług zdrowotnych
429 Zakup świadczeń zdrowotnych dla osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia 

zdrowotnego
440 Opłaty czynszowe za pomieszczenia biurowe
441 Podróże służbowe krajowe
442 Podróże służbowe zagraniczne
443 Różne opłaty i składki (jeżeli nie kwalifikują się do podatków i opłat)
454 Składki do organizacji międzynarodowych
455 Szkolenia członków korpusu służby cywilnej
469 Składki do organizacji międzynarodowych w których uczestnictwo związane jest z 

członkostwem w UE
470 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej
471 Fundusz dyspozycyjny  

Udzielone dotacje Konto 740 "Dotacje i środki na inwestycje (saldo Wn)"



Inne świadczenia 
finansowe z 
budżetu
Pozostałe 
obciążenia

324 Stypendia dla uczniów
325 Stypendia różne
326 Inne formy pomocy dla uczniów
304 Nagrody o charakterze szczególnym nie zaliczane do wynagrodzeń
305 Zasądzone renty
306 Pomoc finansowa państwa na bieżące naprawy prywatnych domów oraz dopłaty do 

energii cieplnej
413 Składki na ubezpieczenia zdrowotne finansowane z budżetu

Pozostałe 
obciążenia

285 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
414 Wpłaty na PFRON
431 Wydatki na sfinansowanie kosztów emisji skarbowych papierów wartościowych
432 Staże i specjalizacje medyczne

Koszty finansowe 415 Dopłaty w spółkach prawa handlowego
416 Pokrycie ujemnego wyniku finansowego i przyjętych po likwidowanych i 

przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych (zakłady 
opieki zdrowotnej, instytucje kultury)

456 Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w 
nadmiernej wysokości

457 Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat
458 Pozostałe odsetki
466 Odsetki od nieterminowych wpłat ceł
467 Odsetki od nieterminowych wpłat podatku od nieruchomości
468 Odsetki od nieterminowych wpłat VAT
801 Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego
807 Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych
855 Różne rozliczenia finansowe

Pozostałe koszty 
operacyjne

460 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek 
organizacyjnych

459 Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych
461 Kary postępowania sądowego i prokuratorskiego
464 Wydatki egzekucyjne poniesione w postępowaniu egzekucyjnym wszczętym i 

prowadzonym na poczet należności objętych wnioskiem obcego państwa, nieściągnięte 
od zobowiązanego


