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Zarządzenie nr 2 z dnia  02 stycznia 2014r.                     

GOPS.0132.2.2014.BL 

Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim 

w sprawie wprowadzenia aneksu nr 2/2014 

do zasad (polityki) rachunkowości 

                 Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

( t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) oraz 

przepisów zawartych w: 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. zmieniające rozporządzenie w   sprawie 

szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 

pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 296 poz. 1758); 

- rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie 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 22 poz.121); 

 

wprowadza się jako obowiązujące od dnia 02 stycznia 2014r. zmiany zasad (polityki) rachunkowości   

w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Dobrzeniu Wielkim zwanego w skrócie Ośrodek. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.
1)

) oraz  rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie 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 22 

poz.121) zarządza się, co następuje: 

§ 1. W polityce rachunkowości Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrzeniu 

Wielkim z dnia 1 stycznia 2011r. wprowadza się następujące zmiany: 

W części II Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania 

wyniku finansowego (załącznik nr 2) w obowiązujących zasadach wyceny aktywów                         

i pasywów stosowanych przez Ośrodek w pozostałych środkach trwałych po zdaniu 

„Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej na koncie 013 

Pozostałe środki trwałe i umarza się je w 100% w miesiącu przyjęcia do używania, 

a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych  w korespondencji 

z kontem 401 Zużycie materiałów i energii.” dodaje się następujące zdanie w brzmieniu: 

 „Wartość początkowa pozostałych środków trwałych, która jest niższa niż 100,00 zł               

nie podlega ewidencji w księgach inwentarzowych, gdyż są one uznawane za koszt           

w momencie oddania do używania.” 

 

      Kierownik Ośrodka 

  

         Barbara Lis 

 

 

 


