
ZARZĄDZENIE NR OR.120.58a.2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 3 grudnia 2012 r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian w zakładowym planie kont 
 

               Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4, 10 i 13 

ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1223 ze 

zm.), zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

157, poz. 1240 ze zm.) i § 14, 15, 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. 

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 (Dz. U. Nr 128, 

poz. 861 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. W Załączniku nr 2 do Zarządzenia Nr OR.0152-40/2010 Burmistrza Białej z dnia 

30.12.2010 r. w sprawie wprowadzenia w życie zakładowego planu kont wprowadza się 

zmianę w opisie konta 011 „Środki trwałe”, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i 

ich powiązania z kontami księgi głównej otrzymują brzmienie: 

„Ewidencja szczegółowa do konta 011 prowadzona jest w księgach inwentarzowych 

dla poszczególnych grup rodzajowych środków trwałych. 

Ewidencja szczegółowa do konta powinna umożliwić: 

- ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, 

- ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki trwałe, 

- należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. 

W zakresie ewidencji księgowej gruntów, księgi inwentarzowe tworzą ponumerowane 

karty prowadzone wg klasyfikacji środków trwałych (grupa, podgrupa, rodzaj) według 

poszczególnych miejscowości. Zmiany dokonywane są na odrębnych kartach, które 

stanowią kolejne strony księgi inwentarzowej prowadzonej dla ewidencji gruntów. Na 

kartach zmian wskazuje się odnośnik do danego gruntu (grupa, podgrupa, rodzaj i nr 

strony), dla nowo zakupionych gruntów zakładane są nowe karty – numeracja jest 

chronologiczna).” 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2012 r. 


