
ZARZĄDZENIE NR 0050.188.2019 
WÓJTA GMINY ŁYSOMICE 

z dnia 31 grudnia 2019r.

w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Gminy Łysomice i dla 

Urzędu Gminy Łysomice oraz obrotu drukami ścisłego zarachowania

§ 1. Zakładowy plan kont opracowany został na podstawie:
1) ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.)
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z 

późn. zm.)
3) Ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U. z 

2019.2473)
4) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawne zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla organów' podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz.U. z 20.10 r. Nr 208, poz. 1375),

5) rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 
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 (Dz.U. z 2018 poz. 2471 z późn. zm.),

§ 2. 1. Ustalono zasady gospodarki finansowej dla budżetu, i Urzędu Gminy Łysomice 
stanowiące załącznik nr 1 do zarządzenia.

2. Do ewidencji przychodów, dochodów', wydatków' i rozchodów budżetu Gminy Łysomice 
wprowadzam „Zakładowy plan kont dla budżetu Gminy Łysomice” stanowiący załącznik nr 2 
do zarządzenia.

3. Dla Urzędu Gminy Łysomice działającego na zasadach jednostki budżetowej wprowadzam 
„Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Łysomice” stanowiący załącznik nr 3 do 
zarządzenia.

4. Ustalono instrukcję ewidencji kontroli druków' ścisłego zarachowania w Urzędzie Gminy 
Łysomice stanowiącą załącznik nr 4 do zarządzenia.

5. Ustalono opisy systemów komputerowych przetwarzania danych stanowiący załącznik 
nr 5 do zarządzenia.

6. Ustalono system ochrony danych i zbiorów' stanowiący załącznik nr 6 do zarządzenia”.

1



§ 3. Dla zadań współfinansowanych ze środków unii europejskiej dla których są 
wprowadzane oddzielnie, pomocnicze konta bankowe plany kont będą ustalane oddzielnymi 
zarządzeniami po podpisaniu umów z instytucją zarządzającą.

§ 4. Pracownicy referatu księgowo - finansowego dokonujący ujmowania zdarzeń w księgach 
rachunkowych zgodnie z zakresem czynności zobowiązani są do prowadzenia i bieżącego 
aktualizowania wykazu kont analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych, które 
zawiera załącznik nr 2 i 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 6. Traci moc Zarządzenie Nr 0050.158.2017 Wójta Gminy Łysomice z dnia 29 grudnia 
2017r. w sprawie ustalenia Zakładowego Planu Kont dla budżetu Gminy .Łysomice i dla 
Urzędu Gminy Łysomice oraz obrotu drukami ścisłego zarachowania.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 stycznia 2020 r. z wyjątkiem zapisów dla kont 
grupy 0 oraz grupy 2 zawartych w załączniku nr 3 do niniejszego zarządzenia, które to dla 
przejrzystości bilansu zamknięcia 2019 roku oraz bilansu otwarcia 2020 roku wprowadza się 
z dniem 31.12.2019 roku

mgr inż' Piotr Kowal


