
ZARZĄDZENIE NR 118/2022 
WÓJTA GMINY CZERNIKOWO

z dnia 23 listopada 2022 roku

w sprawie aktualizacji Zakładowego Planu Kont

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2021 
r. poz. 217 ze zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 
publicznych (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) i § 19, 20, 21 i 22 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 (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 342)

zarządza się co następuje:

§ 1. W zakładowym planie kont dla Urzędu Gminy Czernikowo (załącznik nr 2) 
wprowadza się następujące zmiany:

a) w wykazie kont bilansowych w Zespole 3 -  MATERIAŁY I TOWARY 
dodaje się: konto 330 -  Towary

Konto 330 - "Towary"

Konto 330 jest przeznaczone do ewidencji zapasów towarów.
Ewidencją na tym koncie obejmuje się towary znajdujące się zarówno we własnych 
magazynach, punktach sprzedaży, punktach przerobu, jak również w magazynach obcych i 
przerobie obcym.
Na stronie Wn konta 330 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasów towarów, a 
na stronie Ma -jego zmniejszenia.
Konto 330 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zapasów towarów w cenach 
zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych.

b) w wykazie kont bilansowych w Zespole 7 -  PRZYCHODY, DOCHODY I KOSZTY 
dodaje się: konto 730 -  Sprzedaż towarów

Konto 730 - "Sprzedaż towarów i wartość ich zakupu"

Konto 730 służy do ewidencji sprzedaży towarów i wartości ich zakupu.
Na stronie Wn ujmuje się wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu (nabycia), w 
korespondencji z kontem 330.
Na stronie Ma konta 730 ujmuje się przychody ze sprzedaży towarów, w korespondencji z 
kontami przede wszystkim zespołu 1 i 2 oraz zespołu 0 i 8 bądź 4.
W końcu roku obrotowego przenosi się:
1) przychody ze sprzedaży towarów na stronę Ma konta 860 (Wn konto 730),
2) wartość sprzedanych towarów w cenie zakupu na stronę Wn konta 860 (Ma konto 730).
Na koniec roku konto 730 nie wykazuje salda.



§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


