
ZARZĄDZENIE Nr 3554/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 21.12.2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2458/2016 w sprawie Zakładowego Planu Kont.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 
446 i 1579), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 
(Dz. U. z 2016 r. poz. 814 i 1579), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 83 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz  rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 
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. z 2013 r. poz. 289, z 2015 r. poz. 1954), zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku nr 3 do Zarządzenia Nr 2458/2016 Prezydenta Miasta Krakowa 
z dnia 22 września 2016 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont, w dziale III „Opis 
stosowanych kont”, w rozdziale 1 „Konta bilansowe”, Zespół 3 – „Materiały i towary” 
wprowadza się następujące zmiany: 

1) w  opisie Konta  300 – „Rozliczenie zakupu” zdanie pierwsze otrzymuje brzmienie:

„Konto 300 – „Rozliczenie zakupu” – służy do ewidencji rozliczenia zakupu materiałów, 
towarów, robót i usług, a w szczególności do ustalenia:

1) wartości materiałów i towarów w drodze; 
2) wartości dostaw i usług niefakturowanych.”;

2) w opisie Konta 310 – „Materiały”:

a) wyliczenie materiałów odnoszonych bezpośrednio w koszty oznacza się pkt 1, 

b) wyliczenie, o którym mowa w lit. a, otrzymuje brzmienie: 

„1) Bezpośrednio w koszty odnoszone są ilości i wartości materiałów 
przeznaczonych do bezpośredniego użytku, a w szczególności:
a) materiały przeznaczone do ogrzewania pomieszczeń,
b) paliwo, oleje i smary,
c) środki czystości do samochodów,
d) drobne części do samochodów wymagających nagłej wymiany, 

np. żarówka, opona itp.,
e) tablice rejestracyjne, druki –  z zastrzeżeniem pkt 2.”,

c) po wyliczeniu materiałów odnoszonych bezpośrednio w koszty dodaje się pkt 2 
w brzmieniu:

„2) Zapasy tablic rejestracyjnych i druków ewidencjonuje się na 31 grudnia każdego 
roku na podstawie wycenionych arkuszy spisu z natury. W roku następnym 
zapasy tablic rejestracyjnych i druków podlegają księgowaniu w koszty.”,

d) w tabeli zawierającej typowe zapisy strony Wn konta 310 treść operacji w wierszu 
10 otrzymuje brzmienie:

„Zaksięgowanie zapasu tablic rejestracyjnych, druków itp. na podstawie 
inwentaryzacji (arkusz spisu z natury) wg stanu na dzień 31 grudnia”,

e) w tabeli zawierającej typowe zapisy strony Ma konta 310 treść operacji w wierszu 6 
otrzymuje brzmienie:



„Wyksięgowanie na początku roku zapasów tablic rejestracyjnych, druków itp. 
uprzednio ujętych w księgach rachunkowych pod datą 31 grudnia roku 
poprzedniego”.

§  2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2016 r.


