
ZARZĄDZENIE NR 298/VII/2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 236/ VII /2017 z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie ustalenia zasad 
polityki rachunkowości

Na podstawie art. 4 ust. 5 i art. 10 ust. 1 pkt 3a ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 
(Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) 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 Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U.  z 2017 r. poz. 1911 ze zm.),  zarządzam co następuje:

§ 1. W załączniku nr 3 do Zarządzenia Plan kont dla budżetu Miasta i Gminy Pleszew dodaje się 
konta pozabilansowe w brzmieniu: 

„291 – Zobowiązania warunkowe

292 -  Należności warunkowe”.

i  w części II opis kont w brzmieniu:

„Konto 291 służy do ewidencji gwarancji należytego wykonania umowy usunięcia wad i usterek  
wydanych w formie papierowej, złożonych w formie depozytów w sejfie.

Na stronie Wn ujmuje się zwrot gwarancji po terminie obowiązywania.

Na stronie Ma ujmuje się przyjęcie gwarancji do depozytu na podstawie kwitu depozytowego.

Ewidencja szczegółowa  konta 291 prowadzona jest według podmiotów składających depozyt.

Saldo Ma konta 291 oznacza stan złożonych depozytów.

Konto 292 służy do ewidencji należności warunkowych z tytułu bonifikat udzielonych przy sprzedaży 
lokali mieszkalnych. Ewidencja analityczna prowadzona jest na nabywców lokali, którym udzielono 
bonifikaty.

Na stronie Wn ujmuje się powstanie należności warunkowych.

Na stronie Ma księguje się wygaśnięcie należności warunkowych”.

§ 2. W załączniku nr 4 do Zarządzenia Plan kont dla Urzędu Miasta i Gminy Pleszew dodaje się 
konta pozabilansowe w brzmieniu: 

„977 – Należności z tytułu dochodów związanych z realizacja zadań z zakresu administracji rządowej 
wykazywanych w części B danych uzupełniających do sprawozdania Rb 27 ZZ”.

i  w części II opis kont w brzmieniu:

„Konto 977 służy do ewidencji należności oraz zaległości wykazanych w danych uzupełniających 
w części B do sprawozdania RB 27 ZZ. Ewidencja szczegółowa do konta prowadzona jest według 
podziałek klasyfikacji budżetowej należności i zaległości realizowanych przez poszczególne jednostki 
budżetowe (z wyjątkiem Urzędu Gminy) w zakresie dochodów związanych z realizacją zadań 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami.

Saldo Wn oznacza stan należności oraz zaległości, które wykazuje się odpowiednio w kol. 5 oraz 
10 sprawozdania Rb 27 S j.s.t. jednostki i organu”.

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Pleszew.
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§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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