
Zarządzenie Nr 70.2021
Wójta Gminy Przystajń

Z dnia 25 czerwca 2021 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 z dnia 22 stycznia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i Urzędu Gminy 
Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez 
Urząd Gminy Przystajń 

Na podstawie  art.  2  ust.  1  pkt.  4,  art.  4,  art.  10  ustawy  z  29  września  1994  r.  o 
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) oraz Rozporządzenia 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  Rzeczpospolitej 
Polskiej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 342) ustala się co następuje:

§ 1

W  Zarządzeniu  Nr  8/2018  z  dnia  22  stycznia  2018  r.  w  sprawie  wprowadzenia  zasad 
(polityki)  rachunkowości  dla  Gminy  Przystajń  i  Urzędu  Gminy  Przystajń  oraz  jednostek 
obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń 
Zmienia się treść w Załączniku Nr 1, która otrzymuje brzmienie:

„Stawki amortyzacyjne odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy od miesiąca 
następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania.
Umorzenie ujmowane jest na koniec roku na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych 
oraz wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 
„Amortyzacja” na koniec każdego miesiąca. W jednostce przyjęto metodę liniową dla 
wszystkich środków trwałych. Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z z 
tytułu trwałej utraty wartości. 
Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych dokonuje 
się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji odnosi się na 
fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.”

§ 2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Przystajń
        Henryk Mach


