ZARZĄDZENIE Nr 0152/20/08
Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu
z dnia 15 maja 2008 roku
w sprawie zmian w Zarządzeniu nr 0152/55/06 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu
z dnia 31 października 2006 roku sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę
Urząd Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice
i jednostki Urząd Gminy Krzyżanowice
Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76
poz. 694 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 roku w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153, poz.
1752, z późn. zm.)
zarządzam, co następuje:
§1
W załączniku Nr 3 do Zarządzenia nr 0152/55/06 Wójta Gminy Krzyżanowice – Kierownika Urzędu
z dnia 31 października 2006 roku sprawie zasad rachunkowości przyjętych przez jednostkę Urząd
Gminy Krzyżanowice oraz zakładowych planów kont dla budżetu Gminy Krzyżanowice i jednostki
Urząd Gminy Krzyżanowice dodaje się:
w punkcie I Wykaz kont w pozycji konta bilansowe
015 Mienie zlikwidowanych jednostek
855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
w punkcie II Opis kont dodaje się konta bilansowe 015 i 855 w brzmieniu:
l.p. konto Konto
Opis konta
ewidencji
szczegółowej
1. 015
Mienie zlikwidowanych jednostek
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia
przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym zakładzie
budżetowym i innych jednostkach organizacyjnych.
Po stronie WN konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje
w
szczególności: wartość mienia przejętego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej,
według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanej jednostki, korektę wartości
mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością
mienia wynikającą z bilansu
zlikwidowanej jednostki, a wartością mienia przekazanego spółce, innej jednostce
organizacyjnej lub sprzedanego, wartość mienia zwróconego przez spółkę, lub
wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej
jednostce organizacyjnej, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych
organu założycielskiego.
Po stronie Ma organ założycielski lub nadzorujący, ujmuje w szczególności : wartość
mienia pozostającego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej,
a przekazanego
spółce w wysokości wynikającej z umowy ze spółką, lub przekazanego jako udział do
spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom, korektę
wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu
zlikwidowanej jednostki, a wartością mienia przekazanego spółce, lub innym
jednostkom. Ewidencję szczegółową do konta 015 stanowi bilans zlikwidowanego
przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.
Ponadto ewidencję szczegółową prowadzi się komputerowo według poszczególnych
rodzajów mienia w ramach konta 015 poprzez rozszerzenie go o kolejne cyfry.
Konto 015 może wykazywać saldo WN, które oznacza stan mienia zlikwidowanej
innej jednostki organizacyjnej, według wartości wynikającej
z bilansu tej jednostki ,
będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nie
przekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub przejętego na własne
potrzeby, albo też zagospodarowane w inny sposób.

2.

855

Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych zakładów
budżetowych i innych jednostek organizacyjnych przejętego przez organy
założycielskie i nadzorujące.
Na stronie WN ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub
jego likwidacji.
Na stronie MA – stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia
zlikwidowanych zakładów budżetowych i innych jednostek organizacyjnych,
ustaloną na podstawie bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015.
Saldo MA konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych zakładów
budżetowych i innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organ
założycielski lub nadzorujący, a nie przekazanego spółkom, innym jednostkom
organizacyjnym lub nieprzejętego na własne potrzeby, lub wartość mienia
sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego.

§2
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

