Zarządzenie Nr 'l42l 2010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 30 listopada 2010 roku
w sprawie ustalenia zakładowego planu kont dla budzetu Gminy _ organu oraz
planu kont dla Urzędu Miejskiego w Wągrowcu.

Na podstawie art.'10 ustawy z dnia 29 września1994 roku o rachunkowoŚci
/ tekst jednolity z 2009 r' Dz. U. Nr 152, poz'1223 z póŹniejszymi zmianami l oraz na
podstawie Rozporządzenia Ministra Finansów zdnia 28 lipca 2006 roku w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowościoraz planÓw kont dla budzetu państwa,
budzetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektorych jednostek sektora
Nr 142 poz. 1020 z póŹniejszymi zmianami/,
finansów publicznych Dz'
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czenvca 2006 r. W Sprawie zasad
rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych
naleŻnościbudzetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu
terytorialnego lDz. U' Nr 112 poz. 761l oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 03 lutego 2010 r. W Sprawie sprawozdawczości budzetowej /Dz. U. Nr 20
poz.103l
ustalam co następuje:

l

U.

$ 1. Urząd Miejski w Wągrowcu obowiązany jest prowadziÓ rachunkowośćzgodnie z
przepisami ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem zasad szczególnych
określonych w niniejszym zarządzeniu w sposob zapewniający rzeczywisty przebieg
zaszłościg os p od a rc zy ch i p rawidłowe s p o rząd zanie sp rawozd a ń.
$ 2. Rokiem obrotowym obowiązującym dla budzetu Gminy i Urzędu Miejskiego jest
rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym okres miesięczny, ostateczne
zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić do dnia 30 kwietnia
roku następnego.

s 3. 1. Ustata się plan kont dIa budżetu gminy / organu

'l) Wvkaz izasadv funkcionowania kont bilansowvch
133
134
139
140
222
223
224
225
240
260
290

- Rachunek budzetu
- Kredyty bankowe
- lnne rachunki bankowe

_ lnne środkipienięzne
_ Rozliczenie dochodów budzetowych
_ Rozliczenie wydatków budzetowych
- Rozrachunki budzetu
- Rozliczenie niewygasających wydatków
_ Pozostałe rozrachunki
_ Zobowiązan ia fi n ansowe
- odpisy aktualizujące nalezności

/
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901 - Dochody budzetu
902 _ Wydatki budŻetu
903 - Niewykonane wydatki
904 - Niewygasające wydatki
909 - Rozliczenia międzyokresowe
960 - Skumulowana nadwyzka lub niedobor na zasobach budzetu
961 - Niedobór lub nadwyzka budzetu
962 _ Wynik na pozostałych operacjach
133 - Rachunek budżetu
do ewidencji operacji pienięznych dokonywanych na bankowym
słuŻy
Konto
rachunku biezącym budŻetu gminy. Zapisy na koncie dokonywane są wyłącznie na
podstawie wyciągu bankowego i dołączonych do niego dowodów. W razie
stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym sumę księguje się zgodnie z wyciągiem
bankowym, natomiast róznicę odnosi się na konto 240, jako,,sumę do wyjaśnienia".
Róznicę tę wyksięgowuje się na podstawie wyciągu bankowego, zawierającego

Konto

sprostowanie błędu.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się WpłyW środków pienięznych, w korespondencji
ze stroną Ma konta:
,134" z tytułu udzielonego przez bank kredytu
,'14o" z tytułu środkowpienięznych w drodze
tytułu dochodów realizowanych przez jednostki budŻetowe: Urząd
,,222"
Miejski, Miejski oŚrodek Pomocy Społecznej /MoPs/, Szkoły, Gimnazjum,
Miejski ośrodekProfilaktyki Rozwiązywania Problemów Alkoholowych
/MOPiRPA/
tytułu dochodów realizowanych przez Urzędy Skarbowe,
,,224"
z tytułu udziałów W podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji,
Źrodeł zagranicznych
subwencji, dochodow pochodzących

-

z

i

-

z

ze

niepodlegających zwrotowi, dochodów pochodzących z budŻetu Unii
EuropejskiĄ, atakŻe dochodow pobranych na rzecz budzetu państwa (między
innymi wpłaty za udostępnienie . danych ze zbioru danych, za usługi

-

spócj al isty czne, wpłaty uczestn kow Srodowiskowego Dom u Samopomocy)
,,ż60' z tytułu zaciągniętych pozyczek oraz emisji obligacji komunalnych'
i

Na stronie Ma konta ujmuje się wypłaty z rachunku budzetu w korespondencji ze
stronąWn konta:
- ,134'' ztytułu spłaty zaciągniętego kredytu
- ,,,223" z iytułu przelewu środków na pokrycie wydatków (w tym w zakresie
środków europejskich) jednostek budzetowych: Urzędu Miejskiego, MoPs,
Szkół, Gimnazjum, MOPiRPA
- ,,224" z tytułu odprowadzenia dochodÓw pobranych na rzecz budzetu
państwa,
zwrotu niewykorzystanych dotacji
.,,228"
pokrycie
wydatkow finansowanych z funduszy pomocowych
na
- ,,,260" z tytułu spłaty zaciągniętych pozyczek, wykupu wyemitowanych obligacji
komunalnych.

Na koncie tym ewidencjonuje się równiez lokaty dokonywane ze środkow rachunku
budŻetu oraz środkina niewygasające wydatki tworząc jednocześnie subkonta do
rachunku budŻetu.
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Konto

- KredYtY bankowe
Konto słuzy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych przez gminę
134

na

finansowanie potrzeb gminy i przelanych przez bank na rachunek biezący budzetu'
Na stronie Wn konta ujmuje się spłatę oraz umorzenie kredytu, a na stronie Ma
ujmuje się kredyt bankowy zaciągnięty na finansowanie wydatkow.
piowadzi się dla kazdego pobranego przez gminę kredytu
Ewid'encję
bankowego."naiityc'ną

Konto 139 - lnne rachunki bankowe
Konto słuzy do ewidencji operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z przepisami
środków pienięznych innych niz środkibudzetu i środkipochodzące z funduszy

pomocowych.
Ńa stronie Wn konta ujmuje się wpływy wydzielonych środkÓw pienięznych, a na
wydzielonych rachunków
stronie Ma wypłaty sróot<ow pienięznych dokonane
bankowych.
Ewidenóję analityczną prowadzi Się z podziałem wydzielonych środków na ich

z

rodzĄe.

lnne środkipieniężne
Konto słuzy do ewidencji środkowpienięznych w drodze, w tym:
środków otrzymanych z innych budzetów w przypadku, gdy środki te zostały
przekazane w popizednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem
bankowym z datąnastępnego okresu sprawozdawczego,
kwot wpłaconych za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio w banku z
tytułu d'ochodów budzetowych, w przypadku potwierdzenia przez bank w
następnym okresie sprawozdawczym,

Konto

140

-

.

.

o

środków przekazywanych z rachunku budŻetu na rachunek lokat
terminowych w inńym banku do czasu potwierdzenia przez bank przyjęcia
lokatY oraz likwidacji lokatY.

Na stronie Wn konta ujmuje się kwoty środków pienięznych w drodze, a na stronie
Ma wpływ środkowpienięznych na rachunek budŻetu'

Konto 222. Rozliczenie dochodów budżetowych
Konto słuzy do ewidencji rozliczen z jednostkami budzetowymi

z

tytułu

zrealizowanych przez te jednostki dochodów budzetowych'
Ewidencję szczegołową prowadzi się odrębnie dlarozliczeń dokonywanych zkaŻdą
jednostką budzetową objętą budzetem gminy'

Na stronie Wn konta 222 ujmuie się dochody budzetowe zrealizowane przez te

jednostki na podstawie sprawozdan na koniec kaŻdego okresu sprawozdawczego
'korespond
_
eni1i re stroną Ma konta 901 ,, Dochody budzetu'''

W

Na stronie Ma konta ujmuje się przelewy dochodów budzetowych na rachunek
konta 133 budŻetu, dokonane przeztejednóstki w korespondencji ze stronąWn

,,Rachunek budżetu''.
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Konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
Konto słuzy do ewidencji rozliczen zrealizowanych przez jednostki wydatkow

budzetowych, W tym wydatkÓw w ramach wspołfinansowania programów i projektow
realizowanych ze środkow eu ropejskich.

Na stronie Wn konta ujmuje się środkiprzelane z rachunku budzetu na pokrycie
wydatków jednostek budzetowych W korespondencji ze stroną Ma konta
133

-

,,Rachunek budzetu".

Na stronie Ma konta ujmuje się wydatki dokonane przez te jednostki w wysokości
wynikającej z miesięcznych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem
902 _,, Wydatki budŻetu''.
Ewidencję szczegółową prowadzi się odrębnie dla rozliczeń dokonywanych z kaŻdą
jednostką budzetową objętą budzetem gminy ( UM, MoPS, Szkoły, Gimnazjum,
MOP|RPA)
.

Konto 224_ Rozrachunki budżetu

Konto słuzy do ewidencji wszelkich pozostałych rozrachunków dotyczących budzetu
gminy, a w szczególności:
rozliczeń dochodow budŻetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na
rzecz budzetu gminy
rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji
rozrachunków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
rozrachunków z tytułu dochodow pobranych na rzecz budŻetu państwa
poZoStałych rozrachunków.
Ewidencję szczegółową prowadzi się odrębnie dla poszczególnych tytułów
umozliwiającą ustalenie stanu naleznościi zobowiązań oraz według poszczególnych
budŻetow.

.
,
.
.
l

Konto 225 _ RozIiczenie niewygasających wydatków
Konto słuzy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budzetowymi z tytułu
zrealizowanych przez te jednostki n iewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta ujmuje się środkiprzelane z rachunku budŻetu na pokrycie

niewygasających wydatków jednostek budŻetowych.
Na stronie Ma konta ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budŹetowe na
podstawie przedłoŻonego przezjed nostkę od rębnego sprawozdan ia Rb-28s NW
w korespondencji ze stroną Wn konta 904 - ,,Niewygasające wydatki'' oraz przelewy
z jednostek budzetowych środków niewykorzystanych.
Ewidencję szczegołową prowadzi się odrębnie dla kazdej jednostki budŻetowej,
realizującej niewygasające wydatki z podziałem na zadania'

Konto 240 _ Pozostałe rozrachunki
Konto słuzy do ewidencji pozostałych rozrachunków związanych z realizaĄą
budŻetu, z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223,
224, 225, 227 , 228, 260.
Na koncie tym ewidencjonowane są równiez błędne księgowania banku stwierdzone

w wyciągu bankowym.
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Ewidencję szczegołową do tego konta prowadzi się według poszczególnych tytułow
oraz kontrahentów'

Konto 260 -Zobowiązania finansowe
Konto słuzy do ewidencji zobowiązań finansowych W szczegolnościz tytułu
zaciągniętyóh poŻyczek i emisji obligacji komunalnych, za wyjątkiem kredytow
bankowych.
Na strońie Wn konta ujmuje się spłatę oraz umorzenie zobowiązań finansowych, a
na stronie Ma konta ujmuje się wańośc zaciągniętych zobowiązań finansowych.
Ewidencję analityczną prowadzi się według kontrahentów i tytułów zobowiązan.

Konto 29o - odpisy aktualizujące należności
Konto słuŻy do ewidencji odpisow aktualizujących nalezności.
Na stronie Wn konta ujmuje się zmniejszenie wartościodpisow aktualizujących
nalezności,a na stronie Ma wańośćodpisów aktualizujących nalezności.

Konto 901 - Dochody budżetu

Konto słuzy do ewideńcji dochodów osiągniętych przez budzet gminy w danym roku
kalendarzowym.
Na stronie Wn konta ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy osiągniętych
dochodów budzetu na konto 96't _,,Niedobór lub nadwyŻka budzetu''.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budzetu:
podstawie sprawozdań finansowych jednostek budzetowych
iMoPS, Szkoł, Gimnazjum, MOPiRPA) w korespondencji z kontem222
na podstawie sprawozdań innych organów lurzędy skarbowe, MF/
w korespondencji zkontem 224
inne dochody budzetowew szczególności subwencje, dotacje
w korespondencji zkontem 224
z tytułu rozrachunków z innymi budŻetami za dany rok budżetowy
w korespondencji z kontem 224
własne tUrząd Miejski/ w korespondencji zkontem222
pochod zące że Żrodeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji
zkontem 224
pochod zące z budzetu Unii Europejskiej, w korespondencji zkontem 224.
Księgowań n-a tym koncie dokonuje się na koniec okresu sprawozdawczego.

r na
r
'
.
.
l
.

Ewidencję analityczną do tego konta prowadzi się według podziałek klasyfikacji
budzetowej.
Pod datą ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta
961 -,, Niedobór lub nadwyzka budŻetu ''.

901 przenosi się na konto

902 - Wydatki budżetu
jest
przeznaczone do ewidencji wydatkow budŻetu zrealizowanych przez
Konto

Konto

jednost'ki budzetowe objęte budŻetem gminy w danym roku kalendarzowym.

jednostek
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się na koniec kaŻdego miesiąca wydatki
223kontem
budŻetowych na podstawió iórr sprawozdań w korespondencji z
,,Rozl iczen ie wydatków budŻetowych''.
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Na stronie Ma konta ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy dokonanych

wydatków budŻetowych na konto 961-''Niedobór lub nadwyŻka budŻetu''.

Ewidencję szczegołową do tego konta prowadzi się według podziałek klasyfikacji
budzetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie szczegółowej

klasyfikacji dochodow, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzący ch ze Źrodeł zagranicznych.
śaldoWh konta 9O2 oznacz Sumę wydatków budŻetu jednostki samorządu

terytorialnego za danY rok.
rob oatą ośtatniegodnia roku budzetowego saldo konta 902 przenosi się na konto
961 -,,Niedobór lub nadwyŻka budŻetu''.

Konto 903 - NiewYkonane wYdatki
Konto słuzy do ewidencji niewykonanych wydatkÓw zatwierdzonych do realizacji w
latach następnych

Na stronie Wn konta ujmuje Się wartość niewykonanych wydatkÓw przyjętych
uchwałą do realizaĄi W latach następnych w korespondencji z kontem 904 -

iewygasające wydatki".
Pod datą ostatniego dnia roku budŻetowego saldo konta przenosi się na konto 961
,,NiedobÓr lub nadwyŻka budzetu''.

,,

N

Konto 904

-

- Niewygasające wydatki

Konto słuzy do ewidencji niewygasających wydatkow.
Na stronie Wn konta ujmuje się:
Wydatki jednostek budzetowych dokonane w cięzar planu niewygasających
*ydatt<ow, na podstawie ich sprawozdan budŻetowych w korespondencji ze
stioną Ma konta 225- ,'Rozliczenie niewygasających wydatków",
wyodrębnionych
pŻefli€sienie rÓwnowańoŚci wydatków dokonanych
rachunkÓw środków finansowych funduszy pomocowych objętych planem
niewygasających wydatkow, w korespondencji z kontem 960.
przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budzetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wartośÓ planu niewygasających wydatków.

.

r

z

l

Prowadzi Się ewidencję szczegółową z podziałem na poszczegolne zadania
zapisane w planie finańsowym wydatków, które nie wygasają z upływem roku
budŹetowego.

- Rozliczenia międzyokresowe
Konto słuzy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych' Na koncie

Konto 909

tym

ewidencjonowana jest subwencja oświatowaprzekazywana W miesiącu grudniu, a
przeznaczona na styczeń następnego roku.

Konto 960 - Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu

Konto słuzy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyzek budzetów
z lat ubiegłych'
W ciągu iot u n" koncie tym ewidencjonuje się operacje dotyczące zmniejszenia lub
zwiękśzenia skumulowanych niedoborow lub nadwyŻek budzetu.
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W szczególnoŚci na stronie Wn lub Ma konta ujmuje się pod datą zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budŻetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962.

Konto 961

- Niedobór lub nadwyżka budżetu

Konto słuzy do ewidencji wyniku wykonania budzetu, czyli deficytu lub nadwyzki.

Pod datą ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Wn konta ujmuje się
przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budzetu, w korespondencji z
kontem 902 -,, Wydatki budzetu" oraz niewykonanych wydatkow, w korespondencji z
kontem 903 - ,,Niewykonane wydatki".

Pod datą ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Ma konta ujmuje się

przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budŻetu, w korespondencji z
kontem 901 -,, Dochody budzetu".
W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budŻetu,
saldo konta 961 przenosi się na konto 960 -,,Skumulowana nadwyzka lub niedobÓr
na zasobach budzetu".

Konto 962 _ Wynik na pozostałych operacjach
Konto słuzy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik

wykonania budżetu.
Na stronie Wn konta ujmuje się głownie koszty finansowe oraz pozostałe koszty
operacyjne.
Na stronie Ma konta ujmuje Się głownie przychody finansowe oraz pozostałe
przychody operacyjne ( m. in. umorzenie zaciągniętego kredytu , poŻyczki).
W roku następnym pod datą zaMvierdzenia sprawozdania z wykonania budŻetu saldo
konta przenosi się na konto ,,960''- Skumulowana nadwyŻka lub niedobór na
zasobach budzetu.

2) Wvkaz i zasadv funkcionowania kont pozabilansowvch
991 _ Planowane dochody budŻetu
992 _ Planowane wydatki budŻetu

991 - Planowane dochody budżetu
Konto słuŻy do ewidencji planu dochodów budŻetowych orazjego zmian.
Na stronie Wn konta ujmuje się zmiany budzetu zmniejszające plan dochodów,
natomiast po stronie Ma konta ujmuje się planowane dochody oraz zmiany
powod uj ące zwiększen ie p la nowanych d och od ów'
Saldo konta oznaczawysokoŚÓ planowanych dochodów.
Księgowań na tym koncie dokonuje się na podstawie podjętych Uchwał Rady
lvlieiśtiejoraz Zarządzen Burmistrza Miasta według podziałek klasyfikacji
budzetowej.
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- Planowane wydatki budżetu

992

Konto słuzy do ewidencji planu wydatków budzetowych orazjego zmian'
Na stronie Wn konta ujmuje się planowane wydatki oraz zmiany budŻetu powodujące
zwiększenie planu, natomiast po stronie Ma konta ujmuje się zmiany budzetu
powodujące zmniejszenie planu wydatków lub wydatki zablokowane.
Saldo konta oznaczawysokośó planowanych wydatków.
Księgowań na tym koncie dokonuje Się na podstawie podjętych Uchwał Rady
vliejśt<iej oraz Zarządzeń Burmistrza Miasta według podziałek klasyfikacji
budzetowej.

2. Plan kont

dla jednostki budżetowej lurzędul

1. Ewidencja podatkÓw jest integralną częściąewidencji księgowej Urzędu i jest
prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont Urzędu jako jednostki
budzetowej.

2.Wykaz i zasady funkcjonowania kont bilansowych urzędu.

Zespół ,,0"- Majątek trwały
O11

013
020
030
071
o72
o8o

_ Srodki trwałe
- Pozostałe środki trwałe
_ Wartości niematerialne i prawne
- Długoterminowe aktywa finansowe
_ Umorzenie środków trwałych orazwartości niematerialnych i prawnych
_ Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wańościniematerialnych
prawnych
_ lnwestycje /środkitrwałe w budowie/

Zespół ,,1'' Środki pieniężne i rachunki bankowe

101 - Kasa
129 _ Rachunek dochodów budŻetowych
130 - Rachunek wydatkow budŻetowych
135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
139 - lnne rachunki bankowe
140 _ Krótkoterminowe papiery wańoŚciowe i inne Środki pienięzne

Zespół ,,2" Rozrachunki i roszczenia

201 - Rozrachunki z odbiorcami idostawcami
221 _ NaleŻnościz tytułu dochodow budzetowych

224

- Rozliczenie udzielonych dotacji
- Rozrachunki z budzetami

budzetowych

225
226 _ Długoterminowe nalezności budzetowe
229 - Pozostałe rozrachunki publiczno _ prawne

i

I
231 _ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 _ Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki
280 _ odpisy aktualizujące naleŻności

Zespół,,3o' Materiały i towary
310

-

Materiały

Zespół ,,4" Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 _ Koszty według klasyfikacji budzetowej
401 _ Amońyzacja
Zespół ,,7'' Przychody i koszty ich uzyskania
700 - Sprzedaz produktow i koszty ich wytworzenia
750 - Przychody i koszty finansowe
760 _ Pozostałe przychody i koszty
761 _ Pokrycie amorIyzaĄi

Zespół,,8'' Fundusze' rezerwy i wynik finansowy
800
810
840
851
860

-

Fundusz jednostki
Dotacje budzetowe oraz środkizbudŻetu na inwestycje
Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Straty i zyski nadzwyczĄne oraz wynik finansowy

Konto 011 _ Srodki trwałe
Konto słuzy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej
środków tnruałych słuzących działalnościpodstawowej jednostki. Na stronie Wn
ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu iwańości początkowej
środkow trwałych, z wyjątkiem umorzenia środkowtrwałych, które ujmuje się na
koncie 071.

Na stronie Wn ujmuje się w szczególności:

.

.

.
.
.

przychody nowych lub uzywanych środkowtrwałych pochodzących z zakupu
gotowych środków trwałych lub inwestyĄi oraz wańośćulepszeń zwiększających
wańośó początkową środków tnłałych
zwiększenie wańościŚrodków trwałych z tytułu wygaśnięciazobowiązania
podatkowego wskutek przeniesienia własnościrzeczy lub praw majątkowych na
rzecz urzędu lzapłata podatku dokonana W formie niepienięznej/ W
korespondencji ze stroną Ma konta -221 ,,Nalezności z tytułu dochodów
budŻetowych'' Dodatkowy zapis księgowy Wn konto 750- ',Przychody i koszty
finansowe" Ma konto 800 -,,Fundusz jednostki".
nieodPłatne przejęcie środków trwałych
zwiększenie wartościpoczątkowej środków trwałych dokonywane na skutek
aktualizaĄi ich wyceny
przychody środkow trwałych nowo ujawnionych
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Na stronie Ma ujmuje się w szczególności:
Wycofanie środków tnłałychz uŻywania na skutek likwidacji z powodu zniszczenia
lub zuŻycia, sprzedaŻy, oraz nieodpłatnego przekazania
ujawnione niedobory środkow trwałych
zmniejszenie wańości początkowej środkow tnłałychdokonywane na skutek
aktualizacji ich wyceny.

.
.
.

Prowadzona do tego konta ewidencja szczegółowa pozwala ustaliÓ wańośó Środków
trwałych i porównanie jej z wańościąwynikającą z ewidencji analitycznej /księgi
pomocnicze/.

Konto 013 - Pozostałe środkitrwałe
Konto słuzy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wańości początkowej
pozostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na koncie 011 wydanych do
uŻywania na potrzeby działalnościpodstawowej jednostki, które podlegają umorzeniu
w pełnej wartości w miesiącu wydania do uzywania'
Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności przychody środków trwałych
. bezpośrednioz zakupu
. z inwestycji /pierwsze WyposaŻeniel
:

r nowo ujawnione
Na stronie Ma konta ujmuje się w szczegolnoŚci:
. wycofanie środków trwałych z uŻywania na skutek

likwidacji, zniszczenia lub
zuŻycia, sprzedaŻy, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji

.

syntetycznej
ujawnione niedobory środków trwałych w uzywaniu

Prowadzi się ewidencję szczegołową do tego konta, która umozliwia porównanie
stanu pozostałych Środków trwałych, ze stanem wynikającym z prowadzonej
ewidencji anality cznej /księg i pomocn iczel

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne
Konto słuzy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wańościpoczątkowej
wańości niematerialnych i prawnych do których zalicza się W szczególności

programy komputerowe o przewidywanym okresie uŻywania dłuzszym niŻ 1 rok oraz
inne nabyte autorskie prawa majątkowe.
Na koncie tym ewidencjonuje się równieŻ zwiększenie wańości niematerialnych i
prawnych z tytułu wygaśnięcia zobowięania podatkowego wskutek przeniesienia
własnościrzeczy lub praw majątkowych na rzecz urzędu.

Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe
Konto słuŻy do ewidencji długotnłałychaktywow finansowych jak: akcji i udziałów,
długoterminowych papierow wartościowych traktowanych jako lokaty o terminie

wykupu dłuŻszym niz rok, innych długotrwałych aktywów finansowych.
Na koncie 030 ewidencjonowana jest wańośćudziałow wniesionych do spółek w
formie pienięznej i apońów rzeczowych.
Ewidencja szczegółowa do tego konta prowadzona jest według podmiotow, w
ktorych jednostka posiada udziaĘ.
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Konto 07'|

- Umorzenie środków trwałych orazwartościniematerialnych

i

prawnych
Konto słuzy do ewidencji zmniejszeń wańości początkowej środków trwałych oraz
wańości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek
a

mońyzacyj nych stosowany ch przez jed n ostkę.

Ewidencja szczegółowa umozliwia ustalenie wańości umorzenia zarówno Środków
tnruałych jak iwartoŚci niematerialnych i prawnych.

Konto 072 _ Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wańości
niematerialnych i prawnYch
Konto słuŹy do ewidencji zmniejszeń wańoŚci początkowej pozostałych środkow
tnruałych oraz wańości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu

jednorazowo W pełnej wańości w miesiącu wydania ich do uzywania.
Ewidencja szczegołowa pozwala ustalió zarówno wartośćumorzenia pozostałych
środków trwałych /konto 013/ jak i wartości niematerialnych i prawnych umarzanych
jednorazowo lz konta 0201.

- lnwestycje /środki trwałe w budowie/
Konto słuŻy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia
kosztów inwestycji na uzyskane efekty.
Prowadzi się ewidencję szczegołową według poszczególnych realizowanych zadań
inwestycyjnych.
Konto 080

Konto

'101

- Kasa

Konto słuŻy do ewidencji gotówki znajdującej się w kasie Urzędu.
Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy gotówki, w tym rownieŻ z tytułu podatków
opłat uiszczanych gotówką w kasie.
Na stronie Ma konta ujmuje się rozchody gotowki, w tym takŻe z tytułu podatków
opłat odprowadzanych na rachunek podstawowy jednostki.
Ewidencją szczegołową jest rapoń kasowy.

i

i

Konto 'l29 _ Rachunek dochodów budżetowych /konto ewidencyjne/
Konto słuzy do ewidencji wykonanych dochodów budżetowych oraz ewidencji
zwrotów.

Na

stronie

Wn konta

księguje

się

wykonanie dochodow budzetowych

W

korespondencji ze stroną Ma:
konta 221 _,,NaleŻnoŚci z tytułu dochodów budzetowych'', W zakresie dochodów
przypisanych
zakresie dochodów
koszty finansowe'',
konta 750 _,,Przychody
nieprzypisanych.
Na stronie Ma konta księguje się zwroty nadpłat w korespondencji ze stroną Wn
konta 221 _,' NaleŻnościz tytułu dochodow budzetowych''.

.
.

i

W

Ewidencję analityczną prowadzi się zgodnie z klasyfikacją budzetową.
Saldo konta przenosi się na koniec roku na konto 800 - Fundusz jednostki.
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Konto 130 - Rachunek wydatków budżetowych /konto ewidencyjne/
Konto słuzy do ewidencji wydatków urzędu realizowanych bezpośrednio z rachunku
biezącego budzetu. Ewidencję szczegołową do tego konta prowadzi się według
podziałek klasyfikacji budŻetowej zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów w
sprawie szczegołowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodów i rozchodow
oraz środków pochodzących ze Źrodeł zagranicznych.
Z uwagi na to, iŻ wyŻej wspomniane rozporządzenie w sposób jednoznaczny nie
stanowi o klasyfikowaniu niektorych wydatków, stąd teŻ przyjmuje się co następuje:
r prenumeratę czasopism zalicza się do s 4210 - zakup materiałow
rwyposazenra
. opłaty od kwot ściąniętychtrybem egzekucyjnym i opłaty komornicze
s 4430 _ roŻne opłaty i składki
Saldo konta przenosi się na koniec roku na konto B00

-

Fundusz jednostki

Konto 135

- Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia

Konto 139

- lnne rachunki bankowe

Konto słuŻy do ewidencji Środkow zakładowego funduszu świadczeń socjalnych'
Na stronie Wn konta ujmuje się wpływy środków na rachunek bankoWy, a na stronie
Ma wypłaty środkÓw z rachunku bankowego,

Konto słuzy do ewidencji operacji dotyczących środkowpienięznych wydzielonych na
innych rachunkach bankowych niz rachunki biezące i specjalnego przeznaczenia.
W szczególności na koncie tym prowadzi się ewidencję obrotów sum depozytowych
/wadia, zabezpieczenia nalezytego wykonania robÓt, dofinansowanie kosztów
kształcenia pracowników młodocianych/., w korespondencji z kontem 240 -Pozostałe
rozrachunki.

Konto 140 _ Krótkoterminowe papiery wańościowe i inne środkipieniężne
Konto słuzy do ewidencji krotkoterminowych papierów wańościowych i innych

środków pienięznych, a takŻe Środków pienięznych w drodze.

Na stronie Wn konta księguje się odprowadzenie wpłaconych do kasy Środków
pienięŻnych na rachunek bankowy jednostki w korespondencji ze stroną Ma konta
101 - Kasa.

Na stronie Ma konta księguje Się wpłaty środków pienięznych do kasy

korespondencji ze stronąWn konta 101 _ Kasa.
Księgowań dokonuje się na podstawie raportu kasowego.

W

z odbiorcami i dostawcami
Konto słuzy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robot

Konto

20',l

- Rozrachunki

usług, W tym rowniez zaliczek na poczet dostaw, robót

gwarancyjnych.

i

usług oraz kaucji

i

Na stronie Wn konta ujmuje się powstałe naleŻnościi roszczenia oraz spłatę i
zmniejszenie zobowiązań, na stronie Ma powstałe zobowiązania oraz spłatę

i

zmniejszenie nalezności i roszezeń.
P rowadzi się ewidencję szczegółową wedłu g poszczegol nych

ko

ntrahentów.
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Konto 221 _ Należnościz tytułu dochodów budżetowych
Konto przeznaczone jest do ewidencji naleznościz tytułu dochodów budzetowych,
z wyjątkiem nalezności zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226.
Na stronie Wn konta ujmuje się przypisy nalezności z tytułu dochodów budzetowych
w korespondencji ze stroną Ma konta:
700 _ "SprzedaŻ produktów i koszt ich wytworzenia", w zakresie przychodów ze
sprzedaŻy usług

.

.

750 _,,Przychody i koszty finansowe", W zakresie przychodów z tytułu podatków

i

opłat,

.

760 _,,Pozostałe przychody

i

koszty'',

w zakresie przychodów ze

sprzedaŻy
mienia.
Na stronie Wn konta ujmuje się równieŻ zwroty nadpłat w korespondencji ze stroną
Ma konta 129 _,,Rachunek dochodów budzetowych''

Na stronie Ma konta księguje się odpisy uprzednio przypisanych naleznoŚci w
korespondencji ze stronąWn konta:
700 _ ,,Sprzedaz produktów i koszt ich wytworzenia", w zakresie przychodów ze
sprzedaŻy usług
750 -,,Przychody i koszty finansow€", W zakresie przychodów z tytułu podatków i
opłat
760 ,,Pozostałe przychody i koszty'', w zakresie przychodow ze sprzedaŻy
mienia
Na stronie Ma konta księguje się równieŻ wpłaty naleznościz tytułu dochodów
przypisanych w korespondencji ze stroną Wn konta 129 -,,Rachunek dochodow
budżetowych'', przeniesienie nalezności zahipotekowanych W korespondencji ze
stroną Wn konta
,,Długoterminowe nalezności budzetowe'' oraz zapłatę
dokonaną W formie niepienięznej /przeniesienie własnościrzeczy lub praw
majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego/ w korespondencji ze
stronąWn:
- konta
,,Srodki trwałe'', przy przeniesieniu własnościrzeczy będących
środkami tnłałymi,
- konta 020 _,,Wańości niematerialne i prawne'', przy przeniesieniu własnościpraw
majątkowych,
- konta 310 - ,,Materiały" , P|ZY przeniesieniu własnościrzeczy niebędących Środkami
trwałymi ani prawami majątkowymi.

.
.
.

-

226

011

Ponadto na stronie Ma konta księguje się wygaśnięciezobowiązania podatkowego
1 ordynacji podatkowej W
wskutek potrącenia, o którym mowa W ań. 65
korespondencji ze stroną Wn konta 221 ,' Nalezności tytułu dochodów

s

budŻetowych''.

z

W zakresie podatków i opłat księgowań dokonuje się na koniec kazdego miesiąca w
kwocie łącznej za dany miesiąc, na podstawie otrzymanych wykazów obrotów z
referatu podatkowego.
W zakresie dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, udziałow z
Ministerstwa Finansów oraz innych dochodow; poleceniem księgowania
sporządzanym na podstawie sprawozdań Rb-27 oraz na podstawie informacji o
naleznościach, przekazywanych przez Wydział Polityki Społecznej na koniec
kazdego miesiąca lzaliczki alimentacyjne, fundusz alimentacyjny, zwroty Świadczeń/'
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Do konta tego prowadzonajest ewidencja analityczna według podziałek klasyfikacji
budzetowej oraz budzetów, ktorych naleznoŚci dotyczą.
Ewidencja szczegółowa W zakresie podatków i opłat prowadzona jest przez referat
podatków.

Konto 224_ Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych

Konto jest przeznaczone do ewidenĄi rozliczenia udzielonych dotacji budzetowych.
Na stronie Wn konta ujmuje się wartoŚÓ dotacji przekazanych do właŚciwych
jednostek , a na stronie Ma - kwotę dotacji rozliczonych-uznanych za wykorzystane
/na podstawie dokumentu rozliczenial, w korespondencji ze stroną Wn konta 810 _
,,Dotacje budŻetowe oraz środki z budzetu na inwestycje''.
Kwotę dotacji przypisaną do zwrotu W roku następnym po udzieleniu dotacji

,,NaleŻności z tytułu dochodów
ewidencjonuje Się po stronie Wn konta 221
_ 750 ,,Przychody i koszty
Ma
konta
stroną
ze
korespondencji
budŻetowych'', W
finansowe".
Prowadzi się ewidencję szczegołową według jednostek oraz przeznaczenia dotacji.

-

Konto 225 - Rozrachunki z budżetami

Konto słuŻy do ewidencji rozrachunków z budŻetarni' W tym między innymi z tytułu
podatku dochodowego od osob fizycznych, podatku od towarów i usług, świadczeń z
fu nd uszu a mentacyj nego i zaliczek a imentacyj nych.
Ewi d e n cj a szczegołowa p rowa dzona j est wedłu g tytułow roz rach u n ków.
I

I

i

Konto 226 - Długoterminowe należnościbudżetowe
Konto słuzy do ewidencji długoterminowych naleŻnościlub długoterminowych
rozliczen z budzetem, a w szczegolnościnaleznościz tytułu prywatyzaĄi oraz

naleznościzahipotekowanych.
Na koncie tym ewidencjonowane są nalezności długoterminowe lratalna sprzedaŻ
mienia/ oraz naleŻnościzabezpieczone hipoteką.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się ustalone nalezności z tytułu:
długoterminowych nalezności stanowiących przychody przyszłych okresów,
płatne w następnych latach w korespondencji z kontem 840.

.
.

dochodów budzetowych przeksięgowanych
korespond enĄi z kontem 221
Zapis równoległy Wn 750, Ma 840.

do

zahipotekowanych

W

.

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się:
przeniesienie długoterminowych naleznoŚci z tytułu dochodów budzetowych
do nalezności krotkoterminowych ANn konto 840/ w wysokości raty naleznej
za dany rok budzetowY,

l

.

przeksięgowanie naleŻności do naleŻnościz tytułu
dochodow budzetowych, w korespondencji ze stroną Wn konta 221.

ustanie hipoteki

i

Zapis równoległy Wn 840 Ma 750.

Ewidencji na tym koncie dokonuje się na podstawie danych uzyskanych z referatu
podatkow oraz Wyd ziału Rozwoju Miasta , który prowadzi gospodarkę gruntami i
nieruchomościami.
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Konto 229 _ Pozostałe rozrachunki publiczno _ prawne
Konto słuŻy do ewidencji innych niŻ z budŻetami, rozrachunkow publiczno prawnych,
aw szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.
Na stronie Wn konta ujmuje się nalezności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a
na stronie Ma zobowiązania z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych.
Konto 23'| _ Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Konto słuzy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami
fizycznymi z tytułu wynagrodzeń, oraz zasiłków pokrywanych przez ZUS, które
naliczono na listach wynagrodzeń.
Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności wypłaty pienięzne lub przelewy
wynagrodzeń i zasiłkÓw z ubezpieczenia społecznego oraz potrącenia wynagrodzeń
obciąŻa1ące p ra cown ka.
Na stronie Ma konta ujmuje się zobowiązaniajednostki z tytułu wynagrodzeń i zasiłki
z ubezpieczenia społecznego naliczone na listach wynagrodzeń.
i

Konto 234 _ Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Konto słuzy do ewidencji naleŹności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z
innych tytułow niŻ wynagrodzenia tj. nalezności z tytułu pobranych do rozliczenia
zaliczek, poŻyczek udzielanych z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, a
takŻe nalezności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód.
Na stronie Wn konta ujmuje się w szczegolnoŚci

. wypłacone pracownikom zaliczki do rozliczenia na wydatki obciąające
jednostkę
. naleŹności z tytułu poŻyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
. nalezności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów o szkód
. zapłacone zobowięania wobec pracowników
Na stronie Ma konta ujmuje się w szczególności:
. rozliczone zaliczki i zwroty środkowpienięznych,
. wpływy naleŻnościod pracowników
Ewidencja analityczna prowadzona

poszczeg

ol

nych

p

racown ikow z

n

i

m

:

jest według tytułów rozrachunków

i

i związany ch.

Konto 240 - Pozostałe rozrachunki
Konto słuŻy do ewidencji nalezności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych
ewidencją na kontach 201 _ 234 np', potrąceń z list płac, rozrachunków z tytułu
wpłaconych wadiów i zabezpieczeń na naleŻycie wykonane roboty, rozrachunkÓw z

tytułu dofinansowania kształcenia pracowników młodocianych.

Na stronie Wn konta ujmuje się powstałe naleŻnościi roszczenia oraz spłatę i
zmniejszenie zobowiązan, a na stronie Ma _ powstałe zobowiązania oraz spłatę i
zmniejszenie nalezności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona

rozrachunków.

jest według poszczegolnych

tytułów
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Konto 280 - odpisy aktuaIizujące należności
Konto słuzy do ewidencji odpisow aktualizujących nalezności wątpliwe i odsetek od
naleŻnościprzypisanych, a nie wpłaconych.
Naliczone odsetki od nalezności przypisanych,

a nie wpłacone, na koniec okresu
sprawozdawczego /kwartału, roku/ ewidencjonuje się na stronie Ma konta, W
korespondencji ze stroną Wn konta 221 _,,Nalezności z tytułu dochodów
budŹetowych''. Po upływie kwańału odsetki wyksięgowuje się, ewidencjonując
jednocześnie aktualne odsetki nalezne na koniec danego kwartału.
P

rowadzi

s

ię ewid

en

cję

a na l ity

cznąwedłu g klasyfikacj i b udzetowej.

Konto 310 _ Materiały
Konto słuzy do ewidencji zapasow materiałow znĄdujących się w magazynach, a
takŻe do ujęcia wartoŚci materiałów zaliczonych w koszty W momencie ich zakupu,
lecz nie zuŻytych do końca roku budŻetowego.
Zakupione materiały obciązają od razu właściwekoszty, a niewykorzystane na
koniec roku obejmuje się spisem z natury i po wycenie ujmuje się ich wartośó na
koncie 310, zmniejsząąc odpowiednie koszty.
Pod datą 31 grudnia następnego roku wartoŚÓ tych zapasów odnosi się w koszty.
Na koncie tym ewidencjonuje się tez zwiększenie wańościmateriałów z tytułu
wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własnościrzeczy lub
praw majątkowych ań.66 S 1 pkt. 2 ordynacji podatkowej.
Konto 400 - Koszty według klasyfikacji budżetowej
Konto słuzy do ewidencji poniesionych kosztow' Ewidencję szczegołową prowadzi
się według podziałek klasyfikacji budzetowej.
Saldo konta przenosi się w końcu roku budzetowego na konto 860 ,,Straty i zyski
nadzwyczajne oraz wyn ik fi nansowy.

Konto 401 - Amortyzacja
Konto słuzy do ewidencji kosztów amońyzacji od środków trwałych i wańości
niematerialnych i prawnych, od ktorych odpisy umorzeniowe są dokonywane

stopniowo według stawek amortyzacyjnych.

Na stronie Wn konta księguje Się odpisy amortyzacyjne , a na stronie Ma
przeniesienie kosztów amońyzacji na konto 860 _Straty i zyski nadzwyczĄne oraz
wynik finansowy.
odpisów amońyzacyjnych dokonuje się jednorazowo na koniec roku'

- Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia
Konto słuzy do ewidencji przychodów ze sprzedaŻy wyrobow gotowych

Konto 700

połfabrykatów, oraz wszelkiego rodzaju usług.

i

Na stronie Wn konta księguje się odpisy w korespondencji ze strona Ma konta 221 ,,Nalezności z tytułu dochodów budzetowych''.
Na stronie Ma konta księguje się przypisy w korespondencji ze stronąWn konta 221,,Nalezności z tytułu dochodów budŻetowych'''
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Saldo konta przenosi się na koniec roku na stronę Ma konta 860 - Straty i zyski
nadzwyczĄne oraz wynik finansowy.

Do konta prowadzi Się ewidencję analityczną według podziałek klasyfikacji

budzetowej.

Konto 750 - Przychody i koszty finansowe
Konto słuzy do ewidencji przychodów i kosztów operacji finansowych / zapłacone
odsetki za zwłokę, odsetki od kredytów i poŻyczek l oraz przychodÓw z tytułu
dochodów budzetowych.

Na stronie Wn konta księguje się koszty operacji finansowych w korespondencji ze
stroną Ma konta 130 - ,,Rachunek wydatków budzetowych'' zgodnie z obowiązującą
klasyfikacją budzetową.
Na stronie Wn konta księguje się równiez odpisy naleznościz tytułu dochodów
budzetowych w korespondencji ze stroną Ma konta 221 _,,Nalezności z tytułu
dochodów budzetowych''.

Na stronie Ma konta księguje się przypisy nalezności z tytułu dochodów
budŻetowych w korespondencji ze stroną Wn konta 221 -,,NaleŻnoŚci z tytułu

dochodów budzetowych" oraz wpłaty dochodów nieprzypisanych w korespondencji
ze stronąWn konta 129 _,,Rachunek dochodów budzetowych''.

W zakresie podatków i opłat księgowań dokonuje się na koniec kaŻdego miesiąca w
kwocie łącznej za dany miesiąc, na podstawie otrzymanych wykazow obrotów z
referatu podatkowego
W zakresie dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe, udziałów z
Ministerstwa Finansow oraz innych dochodów, poleceniem księgowania
sporządzanym na podstawie składanych sprawozdan kwańalnych Rb-27 przez
Urzędy Skarbowe orazna podstawie informacji o należnościachprzekazywanych na
kon iec kazdego m iesiąca przez Wydział Polityki Społecznej lzaliczki alimentacyj ne,
fundusz alimentacyjny, zwroty świadczeń/.
.

Koszty operacji finansowych przenosi się na koniec roku na stronę Wn konta 860 ,,Straty i zyski nadzwyczĄne orazwynik finansowy''.
Przychody z tytułu operacji finansowych i przychody z tytułu dochodów budzetowych
przenosi się na koniec roku na stronę Ma konta 860 -,,Straty i zyski nadzwyczĄne
oraz wynik finansowy".
Do konta prowadzi Się ewidencję analityczną według podziałek klasyfikacji
budzetowej

Konto 760 - Pozostałe przychody i koszty
Konto słuzy do ewidencji przychodów i kosztów nie związanych bezpośrednioz
działalnościąjednostki tj. wszelkich innych przychodów niz podlegające ewidencji na
kontach 700 i 750 w tym między innymi przychody ze sprzedaŻy mienia.
Na stronie Wn konta księguje się odpisy nalezności w korespondencji ze strona Ma
konta 221 _,, Nalezności z tytułu dochodów budzetowych''.
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Na stronie Ma konta księguje się przypisy nalezności w korespondencji ze stroną Wn
konta 221 _,,Nalezności z tytułu dochodów budzetowych''.

Księgowań dokonuje się na koniec kazdego miesiąca w kwocie łącznej za dany
miesiąc na podstawie wykazow obrotów otrzymanych z referatu poditkowego,
Saldo konta na koniec roku przenosi się na stronę Ma konta 860 _ ,,Straty i zyski
nadzwy czĄne oraz wyn k fi n ansowy''.
Do konta prowadzi się ewidencję analityczną według podziałek klasyfikacji
i

budzetowej.

Konto 761 _ Pokrycie amońyzacji
Konto słuŻy do ewidencji rÓwnowańości amortyzaĄi ujętej na koncie 4o1' W końcu
roku saldo konta przenosi się na konto 860 -,,Wynik finansowy''

Konto 800 - Fundusz jednostki
Konto słuzy do ewidencji rownowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki

ich zmian.
Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególnoŚci:

.

'
'
'
.
'
r
'

przeksięgowanie

W roku następnym pod datą przyjęcia

sprawozdania
finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,
przeksięgowanie zrealizowanych przez jednostkę dochodow budzetowych z
konta 129,
przeksięgowanie na koniec roku dotacji zbudŻetu oraz środków budzetowych
wykorzystanych na inwestycje w korespondencji z kontem 910,
pokrycie amortyzaĄi podstawowych środków trwałych oraz wańości
niematerialnych i prawnych,
róŻnice z aktualizacji środków trwałych,
wartośó sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środkow
tnłałych i inwestycji,
pasywa przejęte od zlikwidowanych lpołączonych/ jednostek,
wartośó środków obrotowych przekazanych W ramach centralnego
zaopatrzenia.

Na stronie Ma konta ujmuje się w szczególności:

.

'
.'
.
.
'

i

przeksięgowanie W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
przeksięgowanie zrealizowanych wydatków budzetowych z konta 130,

wpływ dotacji i Środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
róznice z aktualizacji środkow tnłałych,
nieodPłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,
aktywa przejęte od zlikwidowanych lpołączonych/ jednostek,
wańośćśrodków obrotowych otrzymanych
ramach centralnego

zaopatrzenia.

W

Ewidencję szczegołową prowadzi się według rodzajow funduszy /fundusz środków
tnłałych,fundusz inwestycji, pozostałe fundusze/.
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Konto 810

- Dotacje budżetowe oraz środkiz budżetu na inwestycje

Konto słuŻy do ewidencji:

.
.

dotacji przekazywanych

z

budzetu W częściuznanej

za

wykorzystane lub
rozliczone,
równowańości wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta ujmuje Się dotacje przekazane, W częściuznanej za
wykorzystane lub rozliczone W korespondencji ze stroną Ma konta 224
'Rozliczenie udzielonych dotacji budzetowych'' oraz wartośćwydatków dokonanych
ze Środków budzetu na finansowanie inwestycji w korespondencji ze stroną Ma
konta 800 - ,,Fundusz jednostki".
Na koniec roku saldo konta 810 przenosi się na konto 800,,Fundusz jednostki''.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według jednostek, którym dotację przekazano
podziałek klasyfikacji budzetowej.

i

- Rezerwy i przychody przyszłych okresów
Konto słuŻy do ewidencji przychodow zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych
rozliczen m iędzyokresowych i rezerw.
Rozliczenia obejmują przypisane na koncie 226 długoterminowe nalezności z tytułu
dochodow budŻetowych.
Na stronie Ma konta ujmuje się powstanie i zwiększenie rozliczen międzyokresowych
przychodów, a na stronie Wn ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodow
roku obrotowego.
Konto 840

Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeńsocjalnych
Konto słuŻy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych.
Do konta prowadzi się ewidenĄę szczegółową , która pozwala ustaliÓ stan oraz
zwiększenia i zmniejszenia funduszu.

- Straty i zyski nadzwyezajne

oraz wynik finansowy
Konto słuŻy do ustalenia wyniku finansowego jednostki oraz biezącej ewidencji strat i
zysków nadzwy czaj nych.
W ciągu roku obrotowego na stronie Wn konta ujmowane są straty nadzwyczajne, a
na stronie Ma konta zyski nadzwyczajne.
Na koniec roku obrotowego na stronie Wn konta ujmuje się sumę poniesionych
kontem 400 401 oraz sumę kosztów operacji
kosztow W korespondencji
z
kontem 750.
w
korespondencji
finansowych
Na stronie Ma konta ujmuje się na koniec roku obrotowego Sumę uzyskanych
przychodów w korespondencji z kontami 700, 750, 760 oraz pokrycie kosztÓw
amortyzacji w korespondencji z kontem 761.
Saldo konta przenosi się w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego na konto 800 ,,Fundusz jednostki".

Konto 860

z

i
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2) Wvkaz i zasadv funkcionowania kont pozabilansowvch
990 - Plan finansowy wydatków budzetowych
991 - Plan finansowy niewygasających wydatków
993 - Wydatki strukturalne
994 _ Nalezności warunkowe
998 - ZaangaŻowanie wydatków budzetowych roku biezącego
999 _ ZaangaŻowanie wydatkow budzetowych przyszłych lat

Konto 990

- Plan finansowy wydatków budżetowych

Konto słuzy do ewidencji planu finansowego wydatków budzetowych urzędu.

Na stronie Wn konta ujmuje Się wańośÓ planu finansowego oraz wartośÓ
dokonanych W ciągu roku zmian W planie finansowym urzędu (zarówno
zwiększających jak i zmniejszających plan) na podstawie podjętych uchwał Rady
Miejskiej i Zarządzeń Burmistrza Miasta.
Na stronie Ma konta ewidencjonuje się:
- równowańośó zrealizowanych wydatkow budzetowych na podstawie miesięcznych
zestawień sald i obrotow konta 130 - Rachunek wydatków budzetowych,
- wańośÓ planu przeniesionego uchwałą do planu niewygasających wydatków
budzetowych, które będą realizowane w roku następnym na podstawie podjętej
uchwały,
- wartośćplanu niezrealizowanego i wygasłego'
Ewidencję szczegołową do konta prowadzi się w szczegółowoŚci planu finansowego
wydatków budzetowych. Konto nie wykazuje na koniec roku salda.

- Plan finansowy niewygasających wydatków
Konto 991 słuzy do ewidencji planu finansowego niewygasających
Konto 991

budŻetowych.

Na stronie Wn konta ujmuje Się plan finansowy niewygasających

budzetowych.

wydatków
wydatkÓw

ujmuje się równowartośÓ zrealizowanych wydatkow
budŻetowych zaliczonych do planu finansowego niewygasających wydatków na
podstawie miesięcznego sprawozdania Rb-28s NW oraz wańośćplanu

Na

stronie

Ma konta

niewygasających wydatkÓw w częściniezrealizowanej lub wygasłej.
Ewidencję szczegołową do konta prowadzi się w szczegółowości planu finansowego
niewygaśiiącychwydatkow budŻetowych. Na koniec roku konto nie wykazuje salda.

Konto 993 - Wydatki strukturalne
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione wydatki strukturalne /dokonanie zapłatyl'
Na stronie Ma konta ujmuje się przeniesienie obrotów Wn pod datą31.12Konto nie moŹe wykazywaĆ salda na koniec roku.
Ewidencję szczegołową prowadzi się w podziale zgodnym z klasyfikacją wydatkow
strukturalńych. Kónto słuzy do sporządzenia rocznego sprawozdania Rb-WS.

- Należnościwarunkowe
Konto słuzy do ewidencji naleznoŚci warunkowych, wynikających

Konto 994

wniesionycń jako wadia lub

z

gwarancji
zabezpieczenia naleŻytego wykonania umÓw oraz
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nalezności warunkowych wynikających z umów sprzedaŻy lokali (nieruchomości
lokalowych) z bonifikatami i pomniejszeniem cen SprzedaŻy.

Konto 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Konto słuzy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budŻetowych ujętych
w planie finansowym jednostki danego roku budzetowego oraz w planie finansowym
niewygasających wydatków budŻetowych ujętych do realizaĄi W danym roku
budŻetowym.
Na stronie Wn konta ujmuje się:

.
.

równowańość sfinansowanych wydatkow budzetowych

budzetowym,

W

danym

roku

równowańość zaangaŻowanych wydatkow, które będą obciąŻaĘ wydatki roku
następnego.

Na stronie Ma konta ujmuje się:
zobowiązania wobec pracowników wynikające z zawańych umów o pracę, W
kwotach ujętych w planie finansowym jednostki,
naliczone zobowiązania z tytułu pochodnych od wynagrodzeń ujęte w planie
finansowym jednostki,
zaangazowanie w wysokości dokonanych wydatkow związanych z operacjami
nie poprzedzonymi umowami,
zobowiązania występujące na koniec kaŻdego okresu sprawozdawczego,
a nie ujęte wcześniej na tym koncie lnp. z tytułu dostaw i usług/,
korekty uprzednio zaksięgowanego zaangaŻowania wydatków danego roku'

.
.
.
.
.

Ewidencję szczegółową prowadzi się według podziałek klasyfikacyjnych planu

finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.

Konto 999

- Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Konto słuzy do ewidencji prawnego zaangaŻowania wydatków budzetowych
przyszłych lat oraz niewygasających wydatkow, które mają być zrealizowane W

latach następnych.

Na stronie Wn konta ujmuje Się

rownowańośÓ zaangaŻowanych wydatków
plan finansowy roku biezącego
poprzednich,
a
obciązających
w
latach
budzetowych
jednostki budzetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony
do realizacji w roku biezącym.
Na stronie Ma konta ujmuje się wysokoŚć zaangazowanych wydatków lat przyszłych'
Ewidencję szczegołową do konta prowadzi się według podziałek klasyfikacyjnych
planu finansowego z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatkÓw.
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$ 4. Wycena aktywów i pasywów.

Aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy tj. 31 grudnia kazdego roku w
sposób następujący:

1'

Środki truvałe i wartościniematerialne i prawne wycenia się według cen
nabycia lub kosztów wytworzenia, lub wartości przeszacowanej /po aktualizaĄi
Wyceny środków trwałych/' pomniejszonych o odpisy umorzeniowe, a takŻe o
odpisy z tytułu trwałej utraty wańości'

2'

Srodki tnłałew budowie wycenia się w wysokoŚci ogołu kosztów związanych z
nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwaĘ utraty
wańości.

3. Rzeczowe

składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia
lub kosztów wytworzenia.

4.

Nalezności i zobowiązania wycenia się w kwocie wymagalnej zapłaty'

5. Środki

pienięzne, fundusze oraz pozostałe aktywa i pasywa Wycenia się według
wańości nominalnej'

$ 5. Plan umorzeń
1)

W umorzeniu środków trwałych, których cena nabycia przekracza 3.500 zł
stosuje się stawki określonew wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych
stanowiącym załącznik Nr 1 do ustawy zdnia 15lutego 1992r. o podatku
dochodowym od osób prawnych lDz. U' z2000r. Nr 54 poz.654 z pożniĄszymi
zmianamil.
odpisy umorzeniowe i amońyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec
kaŻdego roku.

2) Plan umorzeń prowadzony jest

w formie tabel umorzeń, zawierających dane
o wańości początkowej środkow trwałych i umorzeniu.
odpisy umorzeniowe oblicza się wyłącznie metodą liniową.

3) Wartościniematerialne i prawne o wartości wyŻszej niz 3.500 zł umarza się
stopniowo poprzez spisanie w cięŹar funduszu jednostki, zgodnie
z zasadami okreŚlonymi w ustawie o rachunkowości, z uwzględnieniem
długoŚci okresu amortyzowania ustalonego W przepisach o podatku
dochodowym od osÓb prawnych.

odpisy umorzeniowe

i

amońyzacyjne dokonywane są jednorazowo na koniec

kazdego roku.
Pozostałe wartoŚci niematerialne i prawne o wańościrównej lub nizszej niŻ 3'500 zł
podlegają umorzeniu w pełnej wańościpoprzez spisanie w koszty w miesiącu
przyjęcia ich do uŻywania.
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$ 6. Wykaz przyjętych do stosowania programów komputerowych związanych z
finansami w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.
1. FK System Finansowo - Księgowy został opracowany i wdrozony przez
Przedsiębiorstwo Projektowan ia i Wd razania l nformatyki w Rachunkowości w
Pile ul. Limanowskiego 7.

Autor: Robert Kluczewski, obecna wers1a2,26

System FK obejmuje następujące zbiory zapisow księgowych:
* dziennik
* konta księgi głównej
* konta ksiąg pomocniczych
Zbiory d anych dzie n n ka zawiera1ązap isy u porząd kowane ch rono log iczn ie
w kazdym kolejnym miesiącu i w roku.
Sp rawdzia nem ciągłościope racj i jest n u meracja po rząd kow a pozy Ąi
dziennika, a wartościoperacji Sumy obrotow miesięcznych dziennika
i narastająco od początku roku.
Zestawienie dziennika realizuje funkcja o nazwie ,,zestawienie szczegółowe
i

dziennika"
Prowadzony jest odrębnie dziennik dla budzetu gminy i odrębnie dla
jednostki - Urząd Miejski.
Zbiory danych ,, konta księgi głównej'' posiadają następujące cechy:
- zapisy, zachowując chronologię są uporządkowane systematycznie,
zarachowane na kontach syntetycznych przewidzianych w zakładowym
planie kont,
- sprawdzianem zgodności zbiorów kont księgi głównej z dziennikiem jest
równośÓ obrotów wszystkich kont z obrotami dziennika.
.

Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec
kazdego miesiąca w formie wydruku zestawienie obrotów i sald dla budzetu

Gminy i budzetu Urzędu Miejskiego.

Zestawienie zapisów księgowych na poszczególnych kontach księgi głównej
realizująfunkcje,'zestawien ie sald i obrotow kont analitycznych'',
,,zestawienie analityczne obrotóW konta".
Doku m entację system u p rzetw arzania d a nych stan owią op racowa n ia
wydawane przez autora wyŻej wspomnianego programu zmieniane wrazz
kolej ną modyfikacją program u'
Jednostka jest w posiadaniu kolejnych opracowań /aktualnie wydanie 7/.
W opracowaniu zna1dująsię opisy:
wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe _ rozdział 15.3
opis poszczególnych programów _ rozdziały 1-14
opis sposobu ochrony danych _ rozdziaĘ 7 i 1.4

o
.
.

2. System ,,Kadry i Płace'' - system automatycznego sporządzania list płac i
drukowania zestawień płacowych. opracowany przez Polskie Centrum KadrowoPłacowe Górski, Fiedorowicz Sp.J' Łodz, ul. Milionowa21.

3' System ,,Płatnik" - słuzy do rozliczania składek ZUs , funduszu pracy
składek na ubezpieczenie zdrowotne.

i
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4'

System ,,Pogrun+'' - system naliczania podatków gminnych, ktory opisuje
instrukcja do systemu wersja 2.07, opracowany przez Systemy
Komputerowe ,,Radix'' 80-332 Gdańsk ul. Piastowska 33.

5' System

- system windykacji podatkowej, który opisuje instrukcja do
3.02,
opracowany przez Systemy Komputerowe,,Radix"
systemu wersja
80-332 Gdańsk ul. Piastowska 33.
,,WlP+''

6. Program ,,Ewidencja pojazdow" - system naliczania i ewidencji podatku od
środków transpońowych, opracowany przez PlGEoN Robert Gołębiewski
64-920 Piła Al. NiepodległoŚci 3418.
7. System ,,SRT' rejestr środków trwałych _ słuzy do ewidencji środkow

trwałych, opracowany przez

PLUS COMPUTER & NETWORKS

61-739 Poznan PlacWolności 18.

słuŻy do ewidencji pozostałych środkow
trwałych, opracowany przez PLUS COMPUTER & NETWORKS
61-739 Poznan Plac WolnoŚci 18.

8. System ,,RV/'' rejestr wyposażenia

-

9. System ,,MDM+'' - słuzy do naliczania dodatkÓw mieszkaniowych,
opracowany przez Systemy Komputerowe RAD|X 80-332 Gdańsk
ul. Piastowska 33.
10. System EZAR + /EwidenĄaZasiłkow Rodzinnych/ - system do obsługi

świadczeń rodzinnych , opracowany przez Systemy Komputerowe RADIX,
80-332 Gdańsk ul. Piastowska 33.

$ 7. Wykaz stosowanych ksiąg pomocniczych w Urzędzie Miejskim w
Wąg rowcu /ewidencja anal itycznal .

1. Ewidencja iloŚciowo

-

wańościowa pozostałych środków trwałych w uzywaniu

w księgach inwentarzowych K-205.
Zeszyt ewidencji środków trwałych'
Kańy Środkow trwałych K207b'
Tabele umorzeń i amońyzacji środkow trwałych.

2.
3.
4.
5. Ewidencja ilościowo wańościowa wańości niematerialnych

6.
7

'

8.

i

prawnych
prawnych.
pozostałych
i
wańości
niematerialnych
Umarzanych stopniowo i
Rejestr sprzedaŻy i zakupu VAT.
Zestawienie zobowiązań na koniec okresu sprawozdawczego /kwartału,
półrocza, roku/ dotyczące rozrachunkow z kontrahentami sporządzane według
klasyfikacj i budzetowej.
lmienna ewidencja wynagrodzeń pracowników w systemie ,,Płace''

$ 8. Sprawozdania finansowe.

Sprawozdanie finansowe obejmujące bilans jednostki, rachunek zysków i strat
jednostki /wariant porównawczyl, zestawienie zmian w funduszu jednostki oraz bilans
budzetu jednostki samorządu terytorialnego sporządza się na dzień zamknięcia ksiąg
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rachunkowych ldzien bilansowy/, to jest na dzień 31 grudnia. Sprawozdania
sporządza się według wzorów określonych w rozporządzeniu Ministra Finansów z
dnia 28 lipca 2006 r. W sprawie szczegółowych zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budŻetu państwa, budŻetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
1. Bilans sporządza się według Wzoru okreŚlonego
-w załączniku nr 4 do rozporządzenia - bilans z wykonania budŻetu jednostki
samorząd u terytorialnego,
- w załączniku nr 5 do rozporządzenia _ bilans jednostki budŹetowej,
- w załączniku nr 7 do rozporządzenia _ skonsolidowany bilans jednostki
samorząd u terytorialnego.
:

2. Rachunek zysków i strat jednostki /wariant porównawczyl sporządza się według
Wzoru okreŚlonego w załączniku nr 8 do rozporządzenia'
3. Zestawienie zmian w funduszu jednostki sporządza się według Wzoru określonego
w załączniku do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 kwietnia 2008 r.

lpoz.422l.

Przyjęte zasady sporządzania bilansu skonsolidowanego.

1. Bilans skonsolidowany sporządzany jest metodą pełną. Dla spółek, w

ktorych

od bilansu za

2005r.

Gmina posiada do 50% udziałów dane z bilansów tych społekwłącza się metodą

praw własnoŚci. Bilans skonsolidowany począWszy
sporządzany jest w złotych i w groszach.

2'

Jednostką dominującą jest UrządMiejski.

Arkusz konsolidacyjny (arkusz pomocniczy do dokonywania korekt i wyłączeń)
przygotowano na podstawie wzorcowego

3.

d

ruku bilansu skonsolidowanego

Bilansem skonsolidowanym obejmuje się bilanse:
z wykonania budzetu,
jednostek budzetowych ( tj. Urzędu Miejskiego, Miejskiego ośrodka Pomocy
Społecznej, Gimnazjum Nr 1, Szkół Nr 2, 3 i
Miejskiego ośrodka
P rofi laktyki i Rozwiązywan ia P rob lem ów Al koho lowych),
ośrodkaSportu Rekreacji, Przedszkoli
zakładow budzetowych
Miejskich),
instytucji kultury ( tj. Miejskiego Domu Kultury, Muzeum Regionalnego,
Miejskiej Biblioteki Publicznej ),

.
.
.
.
'

( tj

4,
i

SpÓłek:
- Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągow i KanalizaĄi Spółka z o'o.
- Wągrowieckie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Społka z o'o.
- Zakład Komunikacji Miejskiej Spółka z o.o.
- Międzygminne Składowisko odpadów Komunalnych Spółka z o.o.
- Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Społka z o'o'

-

Aquapark Wągrowiec Społka z o'o'
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5. Etapy konsolidacji bilansu:

sporządzenie łącznego bilansu instytucji kultury,
zsumowanie na arkuszu konsolidacyjnym bilansów:
z wykonania budzetu, łącznego jednostek budzetowych, łącznego zakładów
budzetowych oraz łącznego instytucji kultury,
- wyłączenie wzajemnych nalezności i zobowiązań wynikających z rozliczenia
środków przekazanych na realizaĄę planu jednostkom organizacyjnym

-

gminy,
- Zsumowanie bilansów spółek zaleŻnych (51-100% udziałów ) MPW i K, ZKM,
WTBS ze skonsolidowanym bilansem jednostek sfery budzetowej,
- wyeliminowanie udziałÓw jakie posiada jst w spÓłkach zaleŻnych,
- Wycena metodą praw własnoŚci posiadanych udziałów w jednostkach
współzaleznych gminy (20-50%o udziałów) MPEC, MSOK
- korekta wańościudziałów wycenionych metodą praw własności'

6. Nie dokonuje się korekt wzajemnych naleŻności i zobowiąań oraz innych
rozrachunków o podobnym charakterze wśrÓd jednostek objętych konsolidacją,
jeŻeli Suma ich wańościstanowi mniej niŻ0,1% sumy bilansu skonsolidowanego
(ar'60 ust'7 ustawy o rachunkowości).
7.Korekty sporządza się na podstawie dodatkowych informacji przekazanych przez
jednostki objęte konsolidacją, dotyczące następujących pozycji bilansowych:
nalezności, zobowiązania, akcje i udziały, fundusze jednostek, kapitał mniejszoŚci'

s

9. odstępuje się od naliczania odsetek za zwłokę od wpłat dokonanych po
terminie płatnoŚci, jezeli wysokośÓ odsetek nie przekraczałaby trzykrotności wańości
opłaty dodatkowej pobieranĄ przez,,Pocztę Polską' za polecenie przesyłki listowej'
Dokonanąwpłatę zalicza się w całościna pokrycie zaległościustawowych.
10. Traci moc dotychczasowy plan kont wprowadzony Zarządzeniem Burmistrza
Miasta Wągrowca Nr 12412009 z dnia 30 grudnia 2009 roku.

s

$ 11. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.
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