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Czerwronra'LeszczYnY Zarzqdzenie nr ?9h / 17
Burmistrza Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny

z dnia 29 grudnia 2017 roku
w sprawie zasad (polityki) rachunkowo6ci

w Uzqdzie Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny

Na podstawie przepis6w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzeSnia 1994r.
o rachunkowo6ci (t.j. Dz.U. z 2017 r., poz. 2342) i szczeg6lnych ustalen zawartych w art.
40, art.53 ust.1 i art 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz.U.22017 r. po2.2077) orazw'.

'l) rozpozEdzeniu Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrze6nia 2017r. w sprawie
rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa, bud2et6w jednostek
samozqdu terytorialnego, jednostek bud2etowych, samorzqdowych zaklad6w
budzetowych, paistwowych funduszy celowych oraz paistwowych jednostek
bud2etowych majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.
z 2017 r., poz. 1911), zwanego dalej ,,rozpozqdzeniem",

2) rozporzqdzen iu Ministra Finans6w z dnia 25 pa2dziernika 2010 r. w sprawie zasad
rachunkowo6ci oraz plan6w kont dla organ6w podatkowych jednostek samorzqdu
terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375),

zarzqdzam, co nastqpuje:

s1

Wprowadza siq jako obowiqzujqce zasady (politykq) rachunkowo6ci w Urzqdzie Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny stanowiqce zalqczniki do niniejszego zazqdzenia.

s2

Wykonanie powierza siq pracownikom Wydzialu Finansowo-Bud2etowego Urzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Leszczyny.

s3

Traci moc Zazqdzenie Nr 388/1 7 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
z dnia 18 lipca 2017r w sprawie zasad (polityki) rachunkowoSci w Urzqdzie Gminy i Miasta
Czerwio n ka-Le szczy ny,

s4

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem wydania z mocq obowiqzujqcq od dnia 1 stycznia
2018 r.
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Do 2anqdzenia nr'19\ l'tt
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 29 grudnia 201 7r

oc6llre zlseoy pRowADzENtA KSTAG RACHUNKowycH

1. Miejsce prowadzenia ksiqg rachunkowych
Ksiggi rachunkowe Bud2etu Gminy oraz Uzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny
prowadzone sq w siedzibie Uzgdu w Czerwionce-Leszczynach przy ul. Parkowej 9, oraz
w siedzibach Uzgdu pzy Alei Sw Barbary 6, ul 3 Maja 19 i ul Wolnosci 1 1 .

2. Okre6lenie roku obrotowego oraz okres6w sprawozdawczych
Rokiem obrotowym jest rok bud2etowy, czyli rok kalendarzowy od I stycznia do 31 grudnia.
Podstawowym okresem sprawozdawczym jest miesiAc.
W uzqdzie sporzqdza sig w okresach miesigcznych m.in.:

. Deklaracie ZUS,

. Deklaracie o podatku dochodowym od os6b fizycznych,

. DeklaraciQ VAT,

. Deklaracie PFRON
otaz:

o Sprawozdania bud2etowe na podstawie przepis6w dotyczqcych sprawozdawczo5ci
bud2etowej.

Gmina i Miasto Czeruionka-Leszczyny jako jednostka samozqdu terytorialnego spozqdza
sprawozdania finansowe:
. Bilans z wykonania bud2etu,
. Lqczny bilans obejmuiqcy dane wynikaiqce z bilans6w samorzqdowych jednostek

budzetowych i samozqdowych zaklad6w bud2etowych,
. Lqczny rachunek zysk6w i strat obejmuiqcy dane wynikaiqce z rachunk6w zysk6w i strat

samozqdowych jednostek bud2etowych i samozqdowych zaklad6w bud2etowych,
. Lqczne zestawienie zmian w funduszu obejmuiqce dane wynikaiqce z zestawieri zmian w

funduszu samozqdowych jednostek bud2etowych i samorzqdowych zaklad6w
bud2etowych,

. Informacie dodatkowq obejmuiqcq dane wynika.iqce z informacji dodatkowych
samozqdowych jednostek bud2etowych i samorzqdowych zaklad6w bud2etowych,

. Skonsolidowany bilans jst .

3. Wykaz i technika prowadzenia ksiqg rachunkowych
Ksiqgi rachunkowe UzQdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny prowadzone sq technikq
komputerowq i rgcznie. Ewidencji rgcznej podlegajq niekt6re ksiggi pomocnicze (analityka)
w zakresie ewidencji majqtku.
Ksiggi rachunkowe Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny obejmujq zbiory zapis6w
ksiegowych, obrot6w i sald, kt6re lwozE:

- dziennik,

- ksiggq gl6wnq,

- ksiggi pomocnicze,

- zestawienia: obrot6w isald ksiqgi gl6wnej oraz sald kont ksiqg pomocniczych,

- wykaz skladnik6w aktyw6w i pasyw6w (inwentarz).
Dziennik prowadzony jest w spos6b nastgpujqcy:

- zdarzenia, jakie nastqpily w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane sq w nim
chronologicznie,



- zapisy sa kolejno numerowane w okresie roku/miesiqca, co pozwala na ich jednoznaczne
powiqzanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami ksiggowymi,

- sumy zapis6w (obroty) liczone sE w spos6b ciqgty,

- jego obroty sq zgodne z obrotami zestawienia obrot6w i sald kont ksiggi gl6wnej.
Dziennik w systemie FK slu2y do rejestracji zapis6w z dowod6w 2r6dlowych w postaci dekretacji
ksiggowej, na konta ksiggi gl6wnej o rozbudowanej strukturze syntetyczno-analitycznej.
Wprowadzone do systemu dane o operacjach gospodarczych dekretowane sq rgcznie
i automatycznie (z programu Ratusz). Zbiory sq pieMotnie zestawione jako transakcje
niezakoficzone. Podczas pzelwazania, skontrolowane na podstawie dokument6w dane,
zapisywane sq chronologiczne w zbiorach stanowiqcych dziennik. R6wnolegle nastepuje
aklualizac4a kartoteki gl6wnej.
Dzienniki czg6ciowe prowadzone sq dla okre6lonych grup rodzajowych zdarzen. Ewidencja
ksiegowa w systemie komputerowym prowadzona jest w podziale na ,,Oddzialy" ksiggowe.
Wyr62nia siq w szczeg6lnoSci oddzialy dla :

- Uzqd - Wydatki,

- Uzqd - Dochody,

- Uzqd - ZFSS,

- Uzqd - zabezpieczenia, kaucje i wadia,

- Konsolidacja,

- Projekty unijne (prowadzi siQ wyodrebnionq ewidencjq z podzialem na oddzialy, lub
dysponent6w dla ka2dego realizowanego projektu).

Uszczegolowieniem wyodrqbnienia ewidencji ksiggowej jest r6wnie2 podzial syslemu na ,,Rejestry
ksiqgowe". Wyr62nia sig migdzy innymi rejestr:
- Rejestr wyciqg6w bankowych,
- Rejestr faktur zakupu

- Rejestr faktur sprzeda2y,

- Polecenieksiqgowania,
- Rejestrzaanga2owania,

- Wyciqgi Wadia,

- Wyciqg zabezpieczenia,
- koncesje alkoholowe,
- Czynsze,

- Dzierzawy,
* Mandaty,

- Oplata skarbowa,

- Pzeksiqgowania miesiqczne,
- Nota - place

- Podatek od nieruchomo6ci, rolny, le6ny - os6b prawnych ,

- Podatek od nieruchomoSci, rolny, le5ny - os6b fizycznycll,
- Podatek od Srodk6w transportu,

Slu2ebno56 gruntowa,

- Spzedaz lokali mieszkalnych,

- Spzeda2 lokali u2ytkowych,
- Spzedaz gruntu,

- fwvaly Zazqd,
- U2ytkowanie wieczyste gruntu.
Ksigga gl6wna (konta syntetyczne) prowadzona jest w spos6b spelniajqcy nastepujqce zasady:

- podw6jnego zapisu,
- systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdatzeh gospodarczych zgodnie

z zasadq memorialowq, z wyjqtkiem dochod6w iwydatk6w bud2etu jst, kt6re ujmowane sq
w terminie ich zaplaty.

- ewidencja pzychod6w urzgdu stanowiqcych dochody bud2etu, nieujqtych w planach
finansowych innych samozqdowych jednostek budzetowych, kt6re wplacone zostaly
bezpoSrednio na rachunek budzetu, dokonywana jest na koniec roku obrotowego.



W ksiqdze gl6wnej znajdujq siq zapisy pochodzqce z dowod6w ksiggowych oraz automatycznych
transmisji. Zapisy dokonywane se w pelnym ukladzie analitycznym (okreslonym w zakladowym
planie kont). Na kontach gl6wnych (syntetyka do trzech mie.isc), stanowiq zbiorcze sumy zapis6w
z skladajqcych sig na nie kont analitycznych. Na podstawie zbioru zaksiggowanych danych
sporzqdzane sq zestawienia obrot6w i sald w ukladzie analitycznym i syntetycznym.
Zestawienia te, dzieki pzewidzianym w programie procedurom kontroli, wykazujq pelnq zgodnoS6
danych pomigdzy sobq jak i z dziennikiem.
Ksiqgi pomocnicze (konta analityczne) stanowia zapisy uszczegolawiajqce dla wybranych kont
ksiggi gl6wnej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane sq zgodnie z zasadq zapisu
povvtarzanego. lch forma dostosowywana jest za kazdym razem do przedmiotu ewidencji konta
gl6wnego.
Ksiqgi pomocnicze prowadzone sq w dw6ch ukladach:

1.W programie finansowo-ksiggowym FK - Finanse - jako zbi6r wyodrebnionych danych w
ramach kont ksiggi gl6wnej o rozbudowanej strukturze syntelyczno-analitycznej, gdzie suma
sald poczqtkowych i obrot6w na kontach ewidencji analitycznej stanowi poczqtkowe saldo i

obroty kont ksiggi gl6wnej, zaS suma sald koricowych na kontach ewidencji analitycznej
stanowi saldo koficowe konta ksiggi gl6wnej.
2.Jako moduly dziedzinowe:
- Posesja - podatek od nieruchomo6ci, rolny, le6ny os6b fizycznych - wymiar, ksiqgowoSc,
kody kreskowe, emisja danych do systemu Finanse, obsluga Wyciqg6w bankowych,
- Firmy - podatek od nieruchomoSci, rolny, leSny os6b prawnych - wymiar, ksiqgowo3i, emisja
danych do systemu Finanse, obsluga Wyciqg6w bankowych,
- Polazd - podatek od Srodk6w transportowych, emisja danych do systemu Finanse,obsluga
Wyciqg6w bankowych,
- Rejestr oplat- ksiggowo6c analityczna dochod6w z oplat lokalnych, emisja danych do
systemu Finanse, obsluga wyciqg6w bankowych,
- Odpady - ksiggowo6i analityczna dochod6w z oplal za gospodarowanie odpadami
komunalnymi,
- Uiytkowanie wieczyste - ewidencja um6w z tytulu wieczystego u2ytkowania,
- Srodki trwale - system gospodarki Srodkami trwalymi,
- Wyposa2enie -system ewidencji pozostalych Srodk6w trwalych,
- Faktura - system ewidencji faktur,
- Budiet RB
- Place - system ewidencji wynagrodzei.

Moduly te obslugiwane sq poza ksiegq gl6wnE stanowiqc ewidencjg szczegolowe.
Dodatkowy zbi6r (poziom), stanowi klaslikacja bud2etowa dochod6w i wydatk6w wbudowana
jako podsystem w programie Finanse. Ewidencja zdazen gospodarczych zapisywana na kontach
analitycznych rozbudowana jest o zapisy w ukladzie klasyfikacji budzetowej, w celu spozqdzenia
obowiqzujqcych sprawozdah bud2etowych.
Konta pozabilansowe pelniE funkcjq wylqcznie informacyjno-kontrolnq. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodujq zmian w skladnikach aktyw6w i pasyw6w. Na kontach pozabilansowych
obowiqzuje zapis jednokrotny, kt6ry nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym uzEdzeniem
ewidencyjnym.

Ujmowane sq na nich m. innymi:

- obce Srodki trwale przejSciowo u2ytkowane,

- Srodki trwale w likwidacji,

- zobowiqzania sporne i warunkowe,

- nalezno5ci warunkowe,

- wzajemne rozliczenia miqdzy jednostkami,

- zaangazowanie wydatk6w budzetowych roku bie2qcego,



- zaangazowanie wydatk6w budzetowych pzyszlych lat,

- plan finansowy wydatk6w bud2etowych,

- plan finansowy wydatk6w niewygasajqcych,

- rozrachunki z osobami trzecimi z tytulu ich odpowiedzialnoSci za zobowiqzania podatkowe
podatnika,

- rozrachunki z inkasentami,

- planowane dochody budzetu,

- planowane wydatki bud2etu.

Ksiggi rachunkowe prowadzi sig w celu uzyskania odpowiednich danych wykozystywanych do
spozqdzenia sprawozdai bud2etowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczen
z bud2etem paistwa i z ZUS, do kt6rych jednostka zostala zobowiqzana.
Do prowadzenia ksiqg rachunkowych wykozystywany jest program komputerowy firmy ;,,Rekord"
Systemy lnformatyczne Sp.z o.o.
Program komputerowy zapewnia powiqzanie poszczeg6lnych zbior6w ksiqg rachunkowych
w jednq calo56 odzwierciedlajqcq dziennik i ksiggg gl6wnq.
Zestawienie obrot6w i sald kont ksiggi gl6wnej spotzAdza sig na koniec kazdego miesiqca.
Zawiera ono:

- symbole lub nazwy kont
- salda kont na dziefi otwarcia ksiqg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy

inarastajqco od poczatku roku obrotowego oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego;
- sumQ sald na dziefi otwarcia ksiqg rachunkowych, obrot6w za okres sprawozdawczy

i narastajeco od poczqtku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego.
Obroty ,,Zestawienia ..." sq zgodne z obrotami Zestawienia zbiorczego wszystkich dziennik6w.
Zestawienie sald kont ksiqg pomocniczych sporzEdzane jest:

- dla wszystkich ksiqg pomocniczych na koniec roku budzetowego,
- dla skladnik6w objqtych inwentaryzacjq na dziei inwentaryzacji.
Ksiggi rachunkowe mogE byi drukowane. Za r6wnowa2ne z wydrukiem uznaje sie
przechowywanie na dysku twardym lub przeniesienie ksiqg rachunkowych na no5nik CD, kt6ry
zapewnia trwaloSi zapisu informacji pzez okres nie kr6tszy niz 5 lat.

4. Metody i terminy inwentaryzowania skladnik6w majqtkowych
Sposoby i terminy pzeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania
i rozliczania r62nic inwentaryzacyjnych wynikaje z ar1. 26 i 27 ustawy o rachunkowoSci oraz
z obowiqzujqcej w Uzqdzie Gminy i Miasta instrukcji inwentaryzacji.
W Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny majE zastosowanie trzy formy
przeprowadzania inwentaryzacji:

1) spis z natury, polegajqcy na: zliczeniu, z\ taZeniu, oglEdzie zeczowych skladnik6w majqtku
i por6wnaniu slanu realnego ze stanem ewidencyjnym otaz na wycenie r62nic
inwentaryzacyjnych,

2) uzgodnienie z bankami i kontrahentami nale2no6ci oraz powiezonych kontrahentom
wlasnych skladnik6w aktyw6w drogq potwierdzenia zgodno6ci ich stanu wykazywanego
w ksiegach jednostki oraz wyja5nienie i rozliczenie ewentualnych r62nic,

3) por6wnanie danych zapisanych w ksiegach jednostki z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja realnej wartoSci tych skladnik6w.

Spisowi z natury zgodnie z zakladowe instrukcjq inwentaryzac.Ji podlegajq:
czeki obce i weksle obce o terminie realizagi ponizej 3 miesigcy,

- papiery wartoSciowe, np. akcje, obligacje, czeki obce, bony skarbowe, weksle i inne,
- Srodki tMale wlasne i obce znajdujqce sig w eksploatacji, zapasie, postawione w stan likwidacji

a fizycznie nie zlikwidowane, nieczynne, itp. z wylqczeniem grunt6w oraz Srodk6w trwalych



trudno dostgpnych oglqdowi(np. lnstalacje).
- maszyny i wzqdzenia stanowiqce element Srodk6w trwalych w budowie,
- wyposazenie,
- materialy w magazynach,
- skladniki majqtku ujgte na kontach pozabilansowych.
spis z natury dotyczy tak2e skladnik6w aktyw6w, bgdqcych wlasnoSciq innych jednostek,
powiezonych jednostce do przechowania lub uzywania. Kopie tego spisu wyslac nale2y do
jednostki bedqcej ich w{a5cicielem.
Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahent6w pisemnego
potwierdzenia informacji o stanie Srodk6w na rachunkach bankowych, stanie naleznosci istanie
aktyw6w powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodno5ci stanu podpisuje kierownik
jednostki.
w drodze uzyskania od kontrahent6w pisemnego potwierdzenia ustala sig stany nastQpujqcych
aktyw6w i pasyw6w:

- Srodk6w pienig2nych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
- nale2nosci z wyiqtkiem tytul6w publicznoprawnych, do kt6rych stosuje sie przepisy ustawyo zobowiqzaniach podatkowych oraz nale2noSci wqtpliwych, spornych, nale2nosci od
pracownik6w i os6b nie prowadzqcych ksiqg rachunkowych, a takze innych aktyw6w i pasyw6w,
je2eli przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie z ptzyczyn uzasadnionych nie bylo
m02liwe,

- po2yczek i kredyt6w,
- wlasnych skladnik6w majqtkowych powiezonych lub u2yczonych.

salda nale2nosci, wynikajqce z rozrachunk6w z poszczeg6lnymi kontrahentami, w tym z tytulu
udzielonych pozyczek, oraz stan aktyw6w finansowych pzechowywanych ptzez inne jednostki
uzgadniane sq przez pisemne wyslanie informacji i pisemne potwierdzenie lub zgloszenie
zastzeieh do jego wysoko6ci.
Tej formy inwentaryzacji nie stosuje siq do:

- nale2noSci spornych i wqtpliwych,
- naleznosci izobowiqzari wobec os6b nieprowadzqcych ksiEg rachunkowych,
- nale2no6ci od pracownik6q
- nale2noSci z tytul6w publicznoprawnych,

- innych aktyw6w ipasyw6w, dla kt6rych przeprowadzenie ich spisu z natury lub uzgodnienie
z uzasadnionych przyczyn nie bylo mo2liwe.

Por6wnanie stanu zapis6w w ksiggach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu
wynikajqcego z dokumentacji ze stanem ewidencyjnym aktyw6w i pasyw6w niepodlegajqcych
spisowi z natury i uzgodnieniu stanu.
W drodze weffikacji poprzez por6wnanie danych w ksiggach rachunkowych z danymi
wynikajqcymi z dokument6w ustala siq nastepujEce stany aktyw6w i pasyw6w:

- grunty, oraz Srodki trwale do kt6rych dostqp jest znacznie utrudniony,
- wartosci niematerialne i prawne,

- dlugoterminowe aktywa finansowe, np. akcje i udzialy w spolkach,
- nale2noSci sporne iwqtpliwe, a tak2e dochodzone na drodze sqdowej,
- nale2nosci i zobowiezania z tytul6w publicznoprawnych,
- nale2no6ci i zobowiqzania wobec pracownik6w,
- tozliczenia migdzyokresowe czynne i bierne,
- rezerwy
- pzychody pzyszlych okres6w,
- kapitaly-fundusze wlasne
- fundusze specjalne (zakladowy fundusz Swiadczeri socjalnych),
- Srodki trwale w budowie z wyjqtkiem stanowiqcych ich element maszyn i utz1dze1,
- ulepszenia w obcych Srodkach trwalych,
- Srodki pieniq2ne w drodze,
- nale2nosci i zobowiEzania wobec os6b nieprowadzqcych ksiEg rachunkowych,
- inne aktywa i pasywa.

lnwentaryzacja warto6ci niematerialnych i prawnych ma na celu:
- weryfikacjg ich stanu ksiggowego przez sprawdzenie prawidlowo6ci udokumentowania

poszczeg6lnych tytul6w praw majEtkowych,_
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- sprawdzenie prawidlowosci wysokosci dokonanych odpis6w umozeniowych,
a zwlaszcza zgodno5ci ustalei kierownika jednostki z okresami amortyzacji pzewidzianymi
w ustawie o podatku dochodowym.

Grunty i budynki wykazywane sq w aktywach bilansu Uzgdu Gminy i Miasta Czeruionka-
Leszczyny
Grunty i budynki inwentaryzuje sig poptzez por6wnanie danych ksiggowych z odpowiednimi
dokumentami:

- wyciqgami z ksiqg wieczystych,

- umowami oddania w uzytkowanie wieczyste nieruchomoSci Skarbu Paristwa jednostce
samozqdu terytorialnego,

- decyzjami komunalizacyjnymi Wojewody
- aktami notarialnymi.
lnwentaryzacja nieruchomoSci zapewnia por6wnanie danych wynikajqcych z ewidencji ksiggowej
z ewidencjq powiatowego zasobu nieruchomoSci.
Fundusz jednostki i fundusze specjalne inwentaryzuje sig, weryfikujqc zmiany ich stanu
(zwiqkszenia albo zmniejszenia) w minionym roku w Swietle obowiqzujecych przepis6w
regulujqcych te fundusze.
lnwentaryzacja rozliczefi miedzyokresowych przychod6w polega na weryfikacji ich stanu
ksiggowego przez sprawdzenie prawidlowosci udokumentowania poszczeg6lnych tytul6w tych
przychod6w w oparciu o zawarte umowy i decyzje w przypadku dlugoterminowych nale2noSci
z tytulu dochod6w bud2etowych. Nale2no6ci dlugoterminowe to nale2noSci, kt6rych termin
platnosci przypada na nastepny rok budzetowy ilata kolejne.
1)Terminy i czgstotliwo66 inwentaryzacji uwa2a siq za dotrzymane, je2eli inwentaryzacjq:
- skladnik6w aktyw6w z wylqczeniem aktyw6w pieniQznych , papier6w wartosciowych, itp.

rozpocznie siq nie wcze6niej ni2 tzy miesiqce pzed koicem roku obrotowego, a zakoficzy do
15 dnia roku nastQpnego. Ustalenie stanu na dzier6 bilansowy nastqpi pzez dopisanie lub
odpisanie od stanu stwierdzonego drogq spisu z natury przychod6w i rozchod6w (zwiqkszeri
izmniejszefi), jakie nastqpily miedzy datq spisu, a dniem ustalenia stanu wynikajecego z ksiqg
rachunkowych, ptzy czym stan wynikajqcy z ksiqg nie moze byc ustalony po dniu bilansowym,

- zapas6w, material6w, towar6w znajdujqcych sig na terenie strze2onym i objetych ewidencjq
iloSciowo-wartosciowq - przeprowadza sig ka2dego roku,

- Srodk6w tnrvalych wysoko i nisko cennych (011,013,020) oraz maszyn i urzqdzeh wchodzqcych
w sklad Srodk6w trwalych w budowie, znajduiqcych sig na terenie slzezonym - przeprowadza
sig co 3 lata,

2) Ustala sig, z uwzglqdnieniem czestotliwoSci okre6lonej w punkcie 1, nastgpujqce terminy
inwentaryzacji :

a) na dziei bilansowy ka2dego roku:

- aktyw6w pienigznych,

- kredyt6w bankowych,

- papier6wwartosciowych

- material6q kt6re bezpoSrednio z zakupu obciq2ajq koszty dzialalnoSci,
- skladnik6w aktyw6w i pasyw6w, kt6rych stan ustala sig drogq weryfikacji;

b) w ostatnim kwartale roku:

- Srodk6w trwatych w budowie,
- material6w w magazynie,

- stanu nale2nosci,

- stanu udzielonych iotrzymanych po2yczek,

- wartoSci powierzonych innym jednostkom wlasnych skladnik6w majEtku,
- aktylv6w objqtych wylEcznie ewidencjA iloSciowq,

- aktyw6w bqdqcych wlasnoSciq innych jednostek.
c) zawsze:

- w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,
- w sytuacji wystqpienia wypadk6w losowych i innych, w wyniku kt6rych nastqpilo lub

zachodzi podejrzenie naruszenia stanu skladnik6w majetku.



5. Poprawianie blqd6w ksiggowych.
Ksiggi rachunkowe powinny by6 prowadzone w spos6b rzetelny, bezblqdny i sprawdzalny.
Stwierdzone blgdy nale2y skorygowa6. Spos6b w jaki nale2y dokona6 tej korekty, bqdzie zale2al od
wielkoSci blqd6w (okre6lonej w wymiarze finansowym) iich wplywu na rzetelne przedstawienie
sytuacji majqtkowej i finansowej oraz wyniku finansowego jednostki. Przyjmuje sie, 2e stwierdzone
blgdy w ksiggach rachunkowych jednostki mogq byc:
istotne (podstawowe) - lo znaczy takie, kt6re powodujq nierzetelne pzedstawienie sytuacji
majqtkowej i finansowej jednostki oraz jej wyniku finansowego w sprawozdaniu finansowym,
nieistotne - niemajqce wiqkszego wplywu na obraz sytuacji majqtkowej ifinansowej jednostki.
Przy ustalaniu istotno6ci blgd6w nale2y wziq6 pod uwagQ,2e jezeli wystqpi lqcznie kilka blgd6w
nieistotnych to w efekcie mogq one znaczqco wplynqd na przedstawienie sytuacji majqtkowej
jednostki.
Jezeli w danym roku obrotowym lub przed zatwierdzeniem sprawozdania finansowego za ten rok
obrotowy jednostka stwierdzila popelnienie w popzednich latach obrotowych blqdu, w naslepstwie
kt6rego nie mo2na uznai sprawozdania za rok lub lata popzednie za spelniajqce wymagania
okreSlone w art.4 ust.1 ustawy o rachunkowosci, to kwote korekty spowodowanej usuniqciem tego
Hgdu odnosi siq na fundusz jednostki.
W sytuacji gdy sprawozdanie jest zatwierdzone, a ujawniony blqd nie jest istotny z punktu
widzenia jednostki i nie zostal uznany za blqd istotny, skutki korekt takiego blqdu wplywajq na
koszty i przychody roku obrotowego, w kt6rym wykryto blqd. Dla oceny istotno6ci blqdu nale2y
ustali6 pr6g istotnoSci blgdu dla danego roku.
Ustalenie progu istotno6ci dla cel6w bilansowych
Progiem istotnosci jest nizsza z dw6ch wartoSci:
1 ,0% sumy bilansowej jednostki za rok ubiegty lub
0,5% przychod6w ze spzeda2y jednostki w roku ubieglym.
WielkoSci nizsze od ustalonego progu istotnoSci uznaje sig za nieistotne.
Zar6wno blgdy istotne, jak i nieistotne koryguje sie wprowadzajEc zapisy do ksiqg rachunkowych
tego roku obrotowego, w kt6rym zostaly stwierdzone.

6. Za pomoclrecznej techniki ksiggowania prowadzone sq m.in:
o analityczne karty ilo6ciowe do ewidencji wartoSci niematerialnych i prawnych

niskocennych - licencji - Referat lnformatyki
karty iloSciowo-wartoSciowe stanowiqce ewidencjq analitycznq do konta 310 materialy. Na
koncie tym ewidencjonowane sq zapasy material6w - Referat Ksiegowosci
pozabilansowo - obce Srodki trwale - analityka do konta prowadzona recznie. (spzet
przekazany pzez Slqski Uzqd Wojew6dzki Katowice)- Referat KsiggowoSci
pozabilansowo - Sprzgt uzyczony - analityka do konta prowadzona rgcznie. (sprzet
wykorzystywany przez v'rydzialy UGiM) - Referat Ksiggowosci
pozabilansowo - Srodki trwale w likwidacji - Referat KsiggowoSci.
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oBowtAzuJAcE METODY WyCENy AKTYW6W I pASyWoW ORAZ USTALANTA WyNtKU
FINANSOWEGO

1. Obowiqzujqce zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w

Aktywa i pasywa jednostki wycenia sig wedlug zasad okreSlonych w ustawie o rachunkowo6ci oraz
w przepisach szczeg6lnych wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych wedlug nizej
przedstawionych zasad.
Pzy wycenie majetku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje sig
zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowoSci dla jednostek kontynuujqcych dzialalno66,
chyba 2e przepisy dotyczqce likwidacji sq odmienne.
Srodki trwale stanowiqce wlasnoSd jednostki otrzymane nieodplatnie, na podstawie decyzji
wla6ciwego organu, mogE by6 wycenione w wartoSci okre6lonej w tej decyzji.
Ptzy sptzedazy, przekazaniu innej jednostce, darowi2nie i likwidacji zu2ytych skladnik6w majqtku
ruchomego majE zastosowanie zapisy aktualnego Zarz1dzenia Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny w sprawie sposobu gospodarowania skladnikami majqtku ruchomego.
Warto6ci niematerialne i prawne nabyte z wlasnych Srodk6w wprowadza siq do ewidencji
w cenie nabycia, za6 olzymane nieodplatnie na podstawie decyzji wlasciwego organu w wartosci
okre6lonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartoSci rynkowej na dziefi
nabycia. Wartosc rynkowa okreslana jest na podstawie pzeciQtnych cen stosowanych w obrocie
rzeczami tego samego rodzaju igatunku, z uwzglednieniem ich stanu istopnia zu?ycia.
Warto6ci niematerialne i prawne o warto6ci poczqtkowej wy2szej od wartosci ustalonej
w przepisach o podatku dochodowym dla os6b prawnych (z wyjqtkiem zwiqzanych z pomocami
dydaktycznymi) podlegajq umarzaniu na podstawie aktualnego planu amortfzacji wedlug stawek
amortyzacyjnych okreSlonych w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych.
Umozenie ujmowane jest na koncie 071 ,,Umorzenie Srodk6w trwalych oraz warto5ci
niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciqza konto 400 ,Amortyzacja".
Warto6ci niematerialne I prawne zakupione ze Srodk6w na wydatki bie2qce o wartosci poczqtkowej
nizszej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla os6b prawnych, a tak2e bgdqce
pomocami dydaktycznymi albo ich nieodlqcznymi czesciami ujmuje siq tylko w ewidencji iloSciowej,
spisujqc w koszty pod datq zakupu.

Rzeczowe aktywa trwale obejmujq:
.Srodki trwale,
.pozostale Srodki truvale,

. .inwestycje (Srodki trwale w budowie).
Srodki tnrvale to skladniki aktyw6w zdeiiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy o rachunkowo$ci
oraz Srodki trwale stanowiqce wlasno5c Uzqdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny,
w stosunku do kt6rych Uzqd sprawuje uprawnienia wlaScicielskie, niezaleznie od sposobu ich
wykorzystania.
Srodki trwale obejmujq w szczeg6lnoSci:

- nieruchomoSci, w tym grunty, prawo u2ytkowania wieczystego gruntu, lokale bgdqce odrqbnq
wlasno6ciq, budynki, budowle,

- maszyny i urzqdzenia,
- Srodki transportu,
- ulepszenia w obcych Srodkach trwalych,

Do Srodk6w trwalych jednostki zalicza siq takze obce Srodki tMale znajdujqce sig w jej
u2ytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowo6ci, je5li wystgpuje ona jako
,,kozystajqcy" (w zakresie leasingu finansowego).



Srodki tnvale w dniu pzyjqcia do uiytkowania wycenia sig:
- w przypadku zakupu - wedlug ceny nabycia, lub ceny zakupu, jeSli kosdy zakupu nie

stanowie istotnej wartoSci,

- w przypadku wytwozenia we wlasnym zakresie - wedlug kosztu wytwozenia, za6
w przypadku trudno6ci z ustaleniem kosztu wytworzenia - wedlug wyceny dokonanej Wzez
zeczoznawcQ,

- w pzypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - wedlug posiadanych dokument6w
z uwzglednieniem zu2ycia, a przy ich braku wedlug warto(ci godziwej,

- w przypadku spadku lub darowizny - wedlug warto6ci godziwej z dnia otzymania lub
w warto5ci r6wnej bqd2 niZsze) ni2 okre6lona w umowie o pzekazaniu,

- w przypadku otzymania w spos6b nieodplatny od Skarbu Paristwa lub jednostki samozqdu
terytorialnego - w wysoko6ci okreSlonej w decyzji o pzekazaniu,

- w pzypadku otzymania Srodka na skutek wymiany Srodka niesprawnego - w wysokosci
wynikajqcej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczeg6lnych nowego Srodka,

Na dziei bilansowy Srodki trwale (z wyjqtkiem grunt6w, kt6rych sie nie umaza) wycenia sie
w wartosci netto, tj. z uwzglednieniem odpis6w umozeniowych ustalonych na dziei bilansowy.
Srodki trwale ewidencjonuje sig w podziale na:

- podstawowe Srodki truale na koncie 011,,Srodki trwale",
- pozostale Srodki truale na koncie 0'13,,Pozostale Srodki truale".

Wycena warto6ci poczqtkowej prawa uiytkowania wieczystego.
Warto6d poczqtkowa prawa wieczystego uzytkowania gruntu nabytego w drodze zakupu stanowi
jego cena nabycia ustalona w oparciu o przepisy art. 28 ustawy o rachunkowoSci. Jest niq wiQc
kwota nalezna sprzedajqcemu powiQkszona o koszty bezpo6redni zwiqzane z zakupem (np. oplaty
notarialne, skarbowe, sqdowe, cywilnoprawne, odsetki i r62nice kursowe kredyt6w zaciqgniqtych
na sfinansowanie tego zakupu) poniesione do dnia pzyjecia go do uzywania.
WartoS6 poczqtkowq nieodplatnie otrzymanego prawa wieczystego u2ytkowania ustala sie
w wartosci godziwej, za kt6te przyjmuje siQ w szczeg6lnosci

- warto6c rynkowq, jeSli jednostka dysponuje takimi informacjami,
- wartos6 wynikajqcq z rclaqi do wartoSci gruntu okreslonej w ostatnio otzymane! ptzez
jednostkq decyzji ustalajqcej oplate toczne za u2ytkowanie wieczyste gruntu,
- warto6c ustalonq przez tzec,zoznawce.

Spos6b ustalenia wartosci opisuje siq w dokumencie stanowiEcym podstawQ jego wprowadzenia
do ksiqg rachunkowych.
Podstawowe Srodki trwale finansuje sig ze Srodk6w na inwestycje w rozumieniu ustawy
o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie rczpotzedzenia Ministra Finans6w w sprawie
szczegolowej klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w
pochodzqcych ze 2r6del zagranicznych.
Umarzane sq (z Wqtkiem grunt6w) stopniowo na podstawie aktualnego planu amortyzacji wedlug
stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych.
Odpis6w umorzeniowych dokonuje sig poczqwszy od miesiqca nastepu.iqcego po miesiqcu
przyjqcia Srodka tMalego do u2ywania.
Umozenie ujmowane jest na koncie 071 ,,Umorzenie Srodk6w tMalych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciqza konto 400 ,,Amortyzacja" na koniec roku .

Umorzenie i amortyzacja Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych dokonywane
sQ jednorazowo za okres calego roku.
Srodki trwale oraz wartosci niematerialne i prawne o wartosci poczqtkowej wyzszej od warto5ci
ustalonej w przepisach o podatku dochodowym dla os6b prawnych ewidencjonuje sig na kontach:
,,Srodki truale (01'1 ) oraz ,,warto6ci niematerialne i prawne" (020), a ich amortyzacja
przeprowadzana jest metodq liniowq.
Dla zadnych Srodk6w trwalych nie dokonuje sig odpis6w z tytulu trwalej utraty wartoSci.
Aktualizacji warto6ci poczEtkowej i dotychczasowego umorzenia Srodk6w trwalych dokonuje sig
wylqcznie na podstawie odrqbnych przepis6w, a wyniki takiej aktualizacji odnosi sig na fundusz
jednostki w zakresie aktyw6w trwalych.
Na potrzeby wyceny bilansowej wartoSc grunt6w nie podlega aktualizacji.
Pozostale Srodki trwale to Srodki tnva{e, kt6re finansuje sig ze Srodk6w na wydatki biezEce (z
wyjqtkiem pieruszego wyposa2enia nowego obiektu, kt6re tak jak ten obiekt finansowane sq ze
Srodk6w na inwestycje).
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W jednostce obejmujq one:
o Meble i dywany,
. Srodki trwale o wartoSci poczqtkowej niepzekraczaiqcej wielkoSci ustalonej w pzepisach o

podatku dochodowym od os6b prawnych, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne sq uznawane
za koszt uzyskania pzychodu w 100% ich wartoSci w momencie oddania do u2ywania.

Pozostale Srodki trwale ewidencjonowane na kontach: ,,pozostale Srodki trwale" ( 013 ) amortyzuje
siq w spos6b uproszczony, przez jednorazowy odpis w koszty 100% ich wartoSci w momencie
przekazania do u2ywania a umozenie ujmowane jest na koncie 072 ,,Umorzenie pozostalych
Srodk6w trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych" w korespondencji z kontem 401 ,,zu2ycie
material6w i energii"
Ewidencjq iloiciowo-warto6ciowe pozostalych Srodk6w trwalych prowadzi sig dla nastqpujqcych
grup wyposazenia:

ozestar,r! komputerowe, komputery skanery i drukarki,
oradiotelefony, centrale telefoniczne,
.klimatfzatory
.telewizory aparaty fotograficzne.

Dla wyposazenia tego prowadzi siq ksiggi inwentazowe.
Pozostaly spzQt - wyposazenie charakteryzujqcy sie jednorodnymi cechami np.: meble - biurka,
krzesla, szafy, szafki, stoliki, dywany, maszyny liczece, niszczarki, drobny spzgt i inne o okresie
u2ywania dluzszym ni2 rok, lecz o warto6ci nie przekraczajqcej warto5ci ustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od os6b prawnych ujmuje sig tylko w pozabilansowej ewidencji ilosciowej,
spisujqc w koszty pod datq zakupu.
Ewidencja ilosciowa prowadzona jest z podzialem na poszczeg6lne pomieszczenia. Ewidencje
ilo5ciowq wyposazenia Urzqdu prowadzi Wydzial Organizacyjny Uzgdu Gminy i Miasta. Wydzial
Organizacyjny sprawuje r6wnie2 kontrole, nadz6r i ochrong nad ewidencjonowanymi ilosciowo
skladnikami majetkowym i.

Wyposa2enie takie jak: wyposazenie pomieszczeri i drobny spzqt biurowy (kosze na Smieci,
wieszaki, dziurkacze, zszwacze, telefony, czajniki elektryczne itp.) traktowane jest jak zakup
material6w i w chwili wydania do u2ytku ksiQgowane jest w koszty, bez 2adnej ewidencji.
Ewidencjg ilo6ciowq sprzetu oraz Srodk6w obrony cywilnej, spzetu pzeciwpo2arowego
i umundurowania Ochotniczych Stra2y Po2arnych prowadzi wydzial wla5ciwy ds. zatzEdzania
kryzysowego.
Pozostaly spzet - wyposazenie charakteryzujqcy sie jednorodnymi cechami np.: gasnice, aparaty
i butle powietrzne, butle tlenowe, zestawy medyczne PSP i OSP, drabiny, nagrzewnice, pilarki
spalinowe, podgzewacze i bojlery kosiarki i kosy do trawy, agregaty pradotw6rcze, wentylatory
oddymiajace, motopompy, kompresory, pzyczepy, mundury wyjSciowe, ubrania specjalne, helmy
strazackie i inne o okresie u2ywania dlu2szym ni2 rok, lecz o wartoSci nie pzekraczlqcej wartoSci
ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od os6b prawnych ewidencjonowany jest tylko w
ewidencji ilo6ciowej.
Jako zakup material6w traktuje sie i zalicza do koszt6w w chwili wydania do u2ytkowania drobny
spzgt zakupiony na cele zNiqzane z zazqdzaniem kryzysowym i obronq cywilnq (migdzy innymi.
tasmy, tablice ostrzegawcze, rqkawice, drobny spzqt pzeciwpo2arowy, kt6rego warunki
eksploatacji przez jednostki OSP uniemo2liwiajq trwale oznakowanie tj wqze, mostki przejazdowe,
klucze do hydrantu tlumice, pzedlu2acze, pacholki drogowe a takze umundurowanie za wyjqtkiem
mundur6w wyjSciowych, ubrah specjalnych i helm6w stra2ackich).
Ewidencjg iloSciowq a tak2e kontrolg, aktualizacjg i nadz6r nad warto6ciami niematerialnymi
iprawnymi niskocennymi - licencjami prowadzi Referat lnformatyki Uzqdu Gminy iMiasta.
lnwestycje (Srodki tnrale w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montazu,
przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych Srodk6w trualych oraz koszty nabycia
pozostalych Srodk6w tMalych stanowiqcych pierwsze wyposazenie nowych obiekt6w zliczone do
dnia bilansowego lub do dnia zako6czenia inwestycji, w tym r6wnie2:

- niepodlegajqcy odliczeniu podatek od towar6w i uslug oraz podatek akcyzowy,
- koszt obstugi zobowiqzai zaciqgniglych w celu ich sfinansowania i zwiqzane z nimi r62nice

kursowe, pomniejszony o pzychody z tego tytulu,
- oplaty notarialne, sqdowe itp.,

- odszkodowania dla os6b lizycznych i prawnych wynikle do zakoiczenia budowy.



W Uzgdzie Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny do koszt6w inwestycji zalicza siq
w szczeg6lnoSci nastepujEce koszty:

- dokumentacji projektowej

- nabycia grunt6w i innych skladnik6w majqtku, zwiqzanych z budowq
- bada6 geodezyjnych i innych dotyczEcych okreSlenia wlaSciwo5ci geologicznych terenu
- pzygotowania terenu pod budowg, pomniejszone o uzyski ze s1zeda2y zlikwidowanych na

nim obiekt6w
- oplat z tytulu u2ytkowania grunt6w i teren6w w okresie budowy
- zalozenia stref ochronnych izieleni
- nadzoru autorskiego i inwestorskiego
- ubezpieczei majqtkowych obiekt6w w trakcie budowy
- spzqtania obiekt6w popzedzajqcego oddanie do u2ytkowania
- inne koszly bezpoSrednio zwiqzane z budowq, np. koszty transportu

Nale2no6ci dlugoterminowe to nale2noSci, kt6rych termin zapadalno6ci przypada w okresie
dluzszym ni2 12 miesiqcy, liczec od dnia bilansowego. Wyceniane sq w kwocie wymagajqcej
zap+aty, a wigc lqcznie z nale2nymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujqce
ich wartoS6 (zasada ostroznoSci) zgodnie z art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowo6ci. Odpisy
aktualizujqce wartos6 naleznosci dotyczqcych rozchod6w bud2etu jednostki samozqdu
terytorialnego zalicza sig do wynik6w na pozostalych operacjach. Odpisy aktualizujqce wartoSc
nale2no5ci dokonywane sq na koniec roku obrotowego.
Dlugoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawq
o rachunkowosci jako inwestycje dlugoterminowe. Obejmujq w szczeg6lno6ci):

- akcje i udzialy w obcych podmiotach gospodarczych,

- akcje i inne dlugoterminowe papiery wartosciowe traktowane jako lokaty dlugoterminowe.
Na dziei przyjgcia do ewidencji wyceniane sE w cenie nabycia lub cenie zakupu, je2eli koszty
przeprowadzenia transakcji nie sq istotne.
Na dziei bilansowy udzialy w innych jednostkach oraz inne inwestycje dlugoterminowe
wyceniane sq w cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytulu trwalej utraty wartosci,
Mienie zlikwidowanych jednostek to zeczowe skladniki majqtkowe faktycznie Wzejele ptzez
jednostkg bud2etowq (organ zalo2ycielski lub nadzorujqcy) po zlikwidowanej podleglej jednostce
bud2etowej, do czasu podjQcia decyzji pzez organ stanowiqcy jst o ich pzeznaczeniu. Nie
dotyczy to mienia po zlikwidowanych jednostkach, kt6re kontynuujq dzialalnos6. Skladniki takiego
mienia ujmowane sq na koncie 015 ,,Mienie zlikwidowanych jednostek" wedlug wartoSci netto
wynikajqcej z bilansu zamkniQcia zlikwidowanego podmiotu i zalqcznik6w do bilansu.
Rozchodowane sq wedlug wartoSci okre6lonej w:

- decyzji/umowie o pzekazaniu innym podmiotom,

- decyzji o pzyjQciu do Srodk6w trwalych jednostki,

- dokumencie spzeda2y,
- dokumencie o likwidacji skladnik6w mienia.

Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majetku ujgtego
w bilansie zlikwidowanego podmiotu wraz z zalqcznikami.
Zapasy obejmujq m.in:
- materialy,
Wszelkie pozostale materialy gospodarcze i administracyjne, kupowane sq wedlug bie2qcych
potzeb na okresy miesiqczne iodpisywane sq w koszty pod datq ich zakupu.
Materialy wycenia sie sq w cenach ewidencyjnych r6wnych cenom nabycia lub zakupu, je6li koszty
zakupu nie stanowiE istotnej wartosci. W jednostce wycenia sie je w cenach zakupu netto.
Jednostka nie prowadzi ewidencji obrotu materialowego. Zakupione materialy przekazywane sq
bezpo5rednio do zu2ycia w dzialalnoSci. Na koniec roku na podstawie spisu z natury ustalana jest
wartosd niezu2ytych material6w w cenie zakupu, kt6rq ujmuje siQ na koncie 310 ,,Materialy",
zmniejszajqc r6wnocze6nie koszty dzialalnoSci. Nastepnie dokonuje sig rozchodu material6w z
magazynu wedlug cen zakupu netto.
Dla odzie2y ochronnej i umundurowania kupowanego dla pracownik6w Stra2y Miejskiej prowadzi
siq w wydziale Stra2y Miejskiej iloSciowq ewidencje przekazanej do uzytkowania odzie2y.
Naleino5ci kr6tkoterminowe to nale2no6ci o terminie splaty kr6tszym od jednego roku od dnia
bilansowego. Wyceniane sq w wartoSci nominalnej lqcznie z podatkiem VAT, a na dzieri bilansowy
w wysokoSci wymaganej zaplafy, czyli lqcznie z wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady
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ostro2nej lvyceny, tj. w wysoko6ci netto, czyli po pomniejszeniu o wartoS6 ewentualnych odpis6w
aktualizujqcych dotyczqcych nale2noSci wqtpliwych (art. 35b ust. 1 ustawy o rachunkowosci).
Odpisy aktualizujqce nalezno6ci dokonywane sq najp62niej na dzieh bilansowy.
warto56 nale2nosci aktualizuje sig uwzglgdniajqc stopief prawdopodobieristwa ich zaplaty
poptzez dokonanie odpisu aktualizujAcego, w odniesieniu do:

1)nale2noSci od dlu2nik6w postawionych w stan likwidacji lub w stan upadlo6ci - do wysokosci
nalezno6ci nieobjgtej gwarancjq lub innym zabezpieczeniem nale2no5ci, zgloszonej
likwidatorowi lub sqdziemu komisarzowi w postepowaniu upadlo6ciowym,
2)naleznoSci od dlu2nik6w w pzypadku oddalenia wniosku o ogloszenie upadloSci, je2eli
majqtek dlu2nika nie wystarcza na zaspokojenie koszt6w postgpowania upadlo6ciowego -
w pelnej wysokoSci nale2no6ci,
3)nale2nosci kwestionowanych przez dlu2nik6w oraz z kt6rych zaplata dlu2nik zalega,
a wedlug oceny sytuacji majqtkowej ifinansowej dlu2nika splata nale2no6ci w umownej kwocie
nie jest prawdopodobna - do wysokoSci niepokrytej gwarancjq lub innym zabezpieczeniem
nale2noSci,
4)nale2no6ci stanowiqcych r6wnowartoSc kwot podwyzszajqcych nale2noSci, w stosunku do
kt6rych uprzednio dokonano odpisu aktualizujqcego - w wysoko6ci tych kwot, do czasu ich
otrzymania lub odpisania,
5)nale2noSci przeterminowanych lub niepzeterminowanych o znacznym stopniu
prawdopodobie6stwa niesciegalnosci, w pzypadkach uzasadnlonych rodzajem prowadzonej
dzialalnoSci lub strukturq odbiorc6w - w wysoko6ci wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu,
w tym takze og6lnego, na niesciegalne naleznosci.

Dokumentem dajqcym podstawg do dokonania odpisu aktualizujqcego w pzypadku nale2nosci
o znacznym stopniu prawdopodobiehstwa niesciqgalno6ci uznaje sig postanowienie w sprawie
umorzenia postqpowania egzekucyjnego wydane przez naczelnika uzgdu skarbowego lub
postanowienie komornika o bezskutecznej egzekucji nalezno6cl.
Podstawq do ujgcia odpisu w ksiqgach rachunkowych Wydzialu Finansowego jest dokument
wewnetrzny,,PK"- polecenie ksiqgowania.
Nie dokonuje sig odpisu aktualizujqcego od nale2noSci zahipotekowanych.
Odsetki od nalezno6ci , w tym r6wnie2 tych, do kt6rych stosuje sig przepisy dotyczqce zobowiqzari
podatkowych, ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych w momencie ich zaplaty lecz nie p62niej ni2
pod datq ostatniego dnia kwartalu w wysoko6ci odsetek nale2nych na koniec tego kwartalu.
Nale2no6ci wyrazone w walulach obcych wycenia sig nie p62niej ni2 na koniec kwartalu wedlug
zasad obowiqzujqcych na dziefi bilansowy, tj. wedlug obowiqzujqcego na ten dziefi kursu
Sredniego ogloszonego dla danej waluty pzez NBP
Umarzanie nale2noSci dokonuje sig na podstawie ustawy o finansach publicznych oraz
obowiqzujqcej Uchwaly Rady Miejskiej w Czerwionce - Leszczynach w sprawie szczegolowych
zasad i trybu umarzania wiezytelno5ci jednostek organizacyjnych Gminy i Miasta Czeruvionka-
Leszczyny z tyiulu nale2no6ci pieniq2nych, do kt6rych nie stosuje sig pzepis6w ustawy Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w splacaniu tych nale2no6ci, a tak2e wskazania organ6w do
tggo uprawnionych.
Srodki pieniqine na rachunkach bankowych wycenia sig wedlug wartosci nominalnej.
Walutq obcq wycenia sig wedlug kursu Sredniego danej waluty ustalonego przez Prezesa NBP na
ten dzieh.
W ciqgu roku operacje gospodarcze wyra2one w walutach obcych ujmuje siq w ksiggach w dniu
ich przeprowadzenia - o ile odrqbne pzepisy dotyczqce Srodk6w pochodzqcych z Unii
Europejskiej i innych kraj6w Europejskiego Obszaru gospodarczego otaz Srodk6w
niepodlegajqcych zwrotowi, pochodzqcych ze 2rodel zagranicznych, nie stanowiq inaczej -
odpowiednio po kursie:

. faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikajacym z charakteru operacji - w przypadku
kupna walut oraz zaplaty naleznosci lub zobowiqzaf,

. Srednim ogloszonym dla danej waluly przez NBP z dnia poprzedzaiqcego ten dzieri - w
przypadku zaplaty nale2nosci lub zobowiEzah, 1e2eli nie jest zasadne stosowanie kursu
faktycznie zastosowanego przez bank obslugujqcy jednostkg, a tak2e w przypadku
pozostalych operacji.

Rozch6d walut obcych z rachunku walutowego - waluty obce na rachunku bankowym sq



wyceniane wedlug kursu kupna banku na dziei ich wplywu na ten rachunek, czyli tzw. kursu
historycznego lub wedlug kursu okre6lonego w umowie.
Wyplacenie zaliczki na pokrycie koszt6w zagranicznej podr62y slu2bowej wycenia sie po kursie
zastosowanym przez bank obslugujqcy lub po kursie Srednim NBP z dnia roboczego
popzedzajAcego wyplacenie zaliczki. Niewykozystana kwota zwracana jest na rachunek bankowy
Uzqdu w walucie pobranej zaliczki wedlug kursu zastosowanego pzez bank obslugujqcy uzqd
lub w zlotych polskich.
Stosowanie r62nych kurs6w walutowych pzy ujgciu walut obcych w ksiggach rachunkowych oraz
do wyceny rozchodu powoduje postanie r62nic kursowych, kt6re ksigguje siq odpowiednio jako
przychody lub koszty finansowe.
Kr6tkoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe nabyte w celu odspzedazy lub kt6rych
termin wykupu jest kr6tszy od jednego roku od dnia bilansowego (np. akcje obce, obligacje obce,
bony skarbowe i inne dluzne papiery warto5ciowe, m.in. weksle o terminie wykupu powy2ej 3
miesiecy, a kr6tszym od 1 roku). Kr6tkoterminowe papiery warto5ciowe wycenia siq na dzieri
bilansowy w cenie nabycia lub cenie rynkowej, zaleanie od tego, kt6ra z nich jest ni2sza.
Rozliczenia migdzyokresowe czynne koszt6w to koszty ju2 poniesione, ale dotyczqce
pzyszlych okres6w sprawozdawczych.
W jednostce rozliczenia miqdzyokresowe czynne majq nieistotnE wartoS6 i dlatego nie sq
rozliczane w czasie, lecz od razu powigkszajq koszty dzialalnoSci.
Zobowiqzania z tytulu dostaw wycenia w kwocie wymagajqcej zaplaty, czyli lqcznie z odsetkami
naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahent6w. Dokumenty
posiadajqce datg biezqcego roku a dotyczqce koszt6w roku popzedniego sq ksiqgowane jako
zobowiqzania roku kt6rego dotyczq. Dokumenty stanowiqce podstawg do zaplaty zobowiqzah
dotyczqcych miesiqca popzedniego winny by6 niezwlocznie przekazywane z wydzial6w
meMorycznych do ksiggowoSci Urzgdu w celu zaewidencjonowania ich w Rejestze Zobowiqzari.
Jako zobowiqzania miesiqca poprzedniego rejeslrowane sq dokumenty kt6re wplynely do
ksiqgowoSci w terminie umo2liwiajqcym spozqdzenie sprawozdaf bud2etowych tj. do 5 dnia
ka2dego miesiqca. Wyjqtek stanowiq zobowiqzania dotyczqce grudnia. W ewidencji ksiggowej
dotyczqcej grudnia danego roku nalezy zaksiggowa6 wszystkie dokumenty dotyczqce tego okresu
sprawozdawczego niezaleznie od terminu ich otrzymania lub zaplaty. W celu terminowego
spozqdzenia rocznych sprawozdai finansowych do danego roku sprawozdawczego ujmuje sig
dokumenty otzymane do dnia spozqdzenia sprawozdania finansowego.
W celu prawidlowego spozqdzenia sprawozdari bud2etowych dokonuje sie podzialu analitycznego
kont rachunkowych dotyczqcych zobowiqzai z uwzglgdnieniem zobowiqzai wymagalnych
i niewymagalnych.
Zobowiqzania wyra2one w walucie obcej wycenia siq nie p6zniej ni2 na koniec kwartalu wedlug
zasad obowiqzujqcych na dzieh bilansowy, tj. wedlug obowiqzujqcego na ten dzieri kursu
Sredniego ogloszonego dla danej waluty pzez NBP
Odsetki od zobowiqzafi wymagalnych, w tym takze tych, do kt6rych stosuje sig pzepisy
dotyczqce zobowiqzai podatkowych, ujmowane sq w ksiggach rachunkowych w momencie ich
zaplaty lub pod datE ostatniego dnia kwartalu w wysoko6ci odsetek nale2nych na koniec tego
kwartalu.
Rozliczenia migdzyokresowe bierne to rezerwy na koszty pzyszlych okres6w.
W jednostce rozliczenia migdzyokresowe bierne maja nieistotnq warto66 i dlatego nie sq twozone.
Zobowiqzania warunkowe to zobowiqzania pozabilansowe, kt6re powstajq na skutek zdazefi
pzeszlych, ale nie powigkszaje zobowiezaf bilansowych, poniewa2 nie nastqpilo spelnienie
warunk6w do ich realizacji i nie jest znana dokladna ich wartos6 oraz moment wyplywu Srodk6w
pienig2nych.
Zobowiqzania warunkowe twozy siQ w jednostce w zwiqzku z:

. wystawieniem pzez Gminq i Miasto czerwionka-Leszczyny weksli slu2qcych
zabezpieczeniu udzielonych gminie kredyt6w i po2yczek,

. otzymaniem przez Gming i Miasto Czerwionka-Leszczyny decyzji w sprawie oplat i kar
pienigznych dotyczqcych wycinki drzew.

W Gminie i MieScie Czerwionka-Leszczyny pzychody urzedu jst obejmujq dochody bud2etu jst
nieujete w planach finansowych innych samorzqdowych jednostek budzetowych.
Przychody przyszlych okres6w to przychody, kt6re wystgpujE w jednostce z tytulu



dlugoterminowych nale2no6ci z tytulu dochod6w bud2etowych.
Zaangaiowanie to sytuacja prawna wynikajqca z podpisanych um6w, decyzji i innych
postanowiei, kt6ra spowoduje wykonanie:

. wydatk6w budzetowych uietych w planie finansowym jednostki budzetowej danego roku
oraz w planie finansowym niewygasajEcych wydatk6w budzetowych przewidzianych do
realizaqi w danym roku,
. wydatk6w bud2etowych oraz niewygasaiqcych wydatk6w bud2etowych nastepnych lat.
. Wydatk6w Srodk6w europejskich obigtych planem danego roku i lat nastqpnych.

2. Ustalanie wyniku finansowego

W Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka . Leszczyny
Wynik finansowy Uzqdu ustalany jest zgodnie z wariantem por6wnawczym rachunku zysk6w
i strat na koncie 860 "Wynik finansowy".
Ewidencja koszt6w dzialalnoSci podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont, tj. na kontach
koszt6w rodzajowych oraz na kontach zespolu 7 koszt6w.
Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysk6w i strat przedstawionym w zalqczniku nr 10
do ,,tozpotzqdzenia" sklada sig :

- zysk (strata) z dzialalnoSci podstawowej,

- zysk (strata) z dzialalno5ci operacyjnej,
- zysk (strata) brutto.

Do przychod6w Urzgdu Gminy iMiasta zalicza siq dochody bud2etu Gminy i Miasta nieujQte
w planach finansowych innych jednostek bud2etowych Gminy i Miasta.
Ksiggowanie tych przychod6w odbywa sig na podstawie dokumentu PK spozqdzonego zgodnie
z ewidencjq bud2etu i dokonanego najp62niej na dzieri bilansowy.

W organie finansowym Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny
Wynik z wykonania budzetu jednostki samozqdu terytorialnego (niedob6r lub nadwy2ka bud2etu)
wykazywany w bilansie z wykonania bud2etu ustalany jest na koncie 961 ,, Wynik wykonania
bud2etu" wedlug zasady kasowej popzez por6wnanie kasowo zrealizowanych w danym roku
dochod6w iwydatk6w bud2etowych oraz ujmowanych memorialowo wydatk6w niewygasajqcych z
kofcem roku, ujmowanych na odrgbnych kontach: 901 ,,Dochody bud2etu", 902,,Wydatki bud2etu"
oraz 903 ,,Niewykonane wydatki".
Operacje wynikowe, kt6re nie powodujq zwiqkszenia wydatk6w i dochod6w danego roku
bud2etowego (tzv. operacje niekasowe), dotyczqce pzychod6w i koszt6w finansowych oraz
pozostalych przychod6w i koszt6w operacyjnych, ujmowane sq na koncie 962 ,,Wynik na
pozostalych operacjach". W roku nastepnym, po zatwierdzeniu sprawozdania bud2etowego przez
organ stanowiqcy, saldo tego konta pzeksiggowywane jest na konto 960 ,,Skumulowane wyniki
bud2etu".
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Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 29 $udnia 2017t

spos6e pRowADzENtA KstAG RAcHUNKowycH

1. Zakladowy plan kont
Urzqd Gminy i Miasta Czemionka-Leszczyny prowadzi ksiggi rachunkowe w oparciu
o zakladowy plan kont (Zalqcznik nr 3a do Zazqdzenia) opracowany na podstawie planu kont
stanowiqcego zalqcznik nr 2 do ,,rozporzEdzen ia".

W zakresie ksiggi gl6wnej organu finansowego - Budietu Gminy i Miasta Czenrvionka-
Leszczyny prowadzone sq ksiqgi rachunkowe w oparciu o konta przedstawione
w zalqczniku nr 3b do zarzqdzenia opracowanego na podstawie planu kont stanowiqcego
zalqcznik nr I do ,,rozpozqdzenia" .

Wykonanie bud2etu pzebiega:
- bezpo6rednio z konta 133,,Rachunek budzetu"
- za po6rednictwem rachunku bie2qcego podleglych jednostek bud2etowych, tj. konta 130
,,Rachunek bie2qcy jednostki".

Ewidencja wykonania bud2etu, tj. gromadzenia dochod6w i dokonywania wydatk6w
bud2etowych, oparta jest na zasadzie kasowej.

W zakresie niekt6rych dochod6w gminy, w szczeg6lno6ci w zakresie podatku od
nieruchomo6ci, rolnego, le6nego i oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
wykozystuje sig platnoSci masowe rozumiane jako transakcje dokonywane przez
wplacajqcych na rachunki wirtualne, obslugiwane przez system platnoSci masowych.

Zasady rachunkowo6ci zadair tniqzanych z realizacjq program6w finansowanych
z udzialem 5rodk6w, o kt6rych mowa w art.S ust.1 pkt 2 ustawy, w tym wydatki budietu
Srodk6w europejskich.
Rachunkowo6c w zakresie zadai finansowanych z udzialem Srodk6w pomocowych
prowadzona jest na podstawie zakladowego planu kont dla bud2etu gminy ijednostki - Uzad
Gminy i Miasta oraz zasad okre6lonych zarzqdzeniami w sprawie zasad (polityki)
rachunkowoSci oraz procedur kontroli finansowej.

Realizacja zadania moZe nastqpi6 przed podpisaniem umowy o dofinansowaniu zadania, po
uzyskaniu pozytywnej informacji - zawiadomienia o wyborze projektu przez jednostkg
wdra2ajqcq programy .

Je5li umowy bqdz inne pzepisy wymagajq wyodrgbnienia do realizacji projektu rachunku
bankowego, to wyodrgbniony rachunek dla wydatk6w projektu funkcjonuje w jednostce
realizujqcej zadanie (w miejscu powstania koszt6w).

Realizacja wydatk6w nastepuje zgodnie ze zlo2onymi projektami, podpisanymi umowami
i harmonogramami, na podstawie prawidlowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych
dokument6w ksiqgowych .

Na potrzeby ewidencji ksiegowej ka2dy projekt posiada nazwg i numer zadania umo2liwiajqcy
identyfikacjg wszystkich operacji gospod arczych realizowanych w ramach projektu.
Do prowadzenia ewidencji zadah realizowanych z wykorzystaniem Srodk6w pomocowych
w organie gminy korzysta sig z bilansowych kont syntetycznych i analitycznych dla Bud2etu
Gminy (zalqcznik nr 3b niniejszego zarzqdzenia).



Wyodrebnienie ewidencji ksiggowej Budzetu dla cel6w projekt6w nastgpuje poprzez
wyodrgbnienie ,,oddzial6w ksiggowych" ,,rejestr6w ksiggowych" i ,,dysponent6w" budzetowych.
Do prowadzenia ewidencji zadari realizowanych z wykozystaniem Srodk6w pomocowych
w Uzgdzie kozysta sie z bilansowych kont synletycznych i analitycznych dla Urzqdu Gminy
i Miasta (zalqcznik nr 3a niniejszego zarzldzenia).
Wyodrgbnienie ewidencji ksiggowej w Uzgdzie Gminy i Miasta dla ka2dego projektu
prowadzona jest w spos6b umo2liwiajqcy jego identyfikacjg.
Dla ka2dego realizowanego projektu okre6la siQ za pomocq kodu literowo-cyfrowego
wyodrqbniony ,,oddzia.l ksiggowy" np. ,,P 30" z opisem wedlug nazwy zadania ty np. "Wsp6lnieznaczy lepiej" . Wszystkie dokumenty ksiggowe realizowanego projektu podlegajE ewidencji
w tym oddziale. Dla wyodrebnionego oddzialu ksiggowego istnieje mo2liwoSc spozqdzenia
wszelkich wydruk6w ustawowych oraz zestawien dziennik6w i rejestr6w ksiggowych - np.
rejestru zobowiqzah, rejestru wyciqg6w bankowych itp.
Dodatkowo dla wyodrqbnienia wydatk6w projektu stosuje sig symbol ksiggowy jako
rozszerzenie klaslikacji bud2etowej np. 750-75095-4017-P3O. Dzieki tozszerzonej przez
symbol klasyfikacji bud2etowej istnieje mo2liwoS6 wyodrQbnienia operacji bud2etowych dla
danego zadania z wyszczeg6lnieniem 2r6del finansowania wydatk6w.
Dla wydatk6w niekwalifikowalnych ujQtych w umowie o dofinansowanie stosuje sig jako
czwarte cyfrq paragrafu cyfre ,,0"
Dla wydatk6w nie ujetych w umowie o dofinansowanie ponoszonych ze Srodk6w wlasnych
gminy stosuje siQ jako czwartq cyfre paragrafu cyfrg ,,0".
Wprowadzenie wy2ej opisanego systemu ewidencji pozwala na wyodrgbnienie operacji
zwiezanych z danym projektem w zakresie kontroli oraz sprawozdawczosci finansowej
ibudzetowej.
Dokumentacja ksiggowa aNiqzana z projektami finansowanymi ze Srodk6w europejskich
i Srodk6w pochodzenia zagranicznego niepodlegajqcych zwrotowi jest przechowywana
w odrgbnych segregatorach, w zamknigtej szafie przez okres wskazany w wytycznych
zawartych w umowie o dofinansowanie projektu.

3. Zasady prowadzenia wyodrebnionej ewidencji ksiggowej Srodk6w otrzymanych z dotacji
oraz wydatk6w dokonywanych z tych 5rodk6w, na kt6re zostaly zawarte stosowne
umowy,

W celu wyodrqbnienia powyzszych Srodk6w w ewidencji ksiggowej, zar6wno po stronie
planu dochod6w jak i planu wydatk6w stosuje sig wlaSciwq klasyfikacjg bud2etowq
z zastosowaniem znacznika sposobu finansowania. Stosuje siq m.in. znaczniki:

- ,,c" dla Srodk6w dotacji celowych;

- ,,2" dla Srodk6w zleconych;

- ,,JS" dla 5rodk6w przekazanych gminie na zadania realizowane na podstawie porozumielt
(um6w) miqdzy jednostkami samorzEdu terytorialnego;

- ,,w" dla Srodk6w wlasnych;

- ,,AR' dla Srodk6w przekazanych z bud2etu paistwa na zadania realizowane przez gming
na podstawie porozumiefi z organami administracji zqdowej;

Dla spelnienia obowiqzku prowadzenia wyodrgbnionej ewidencji ksiqgowej tworzy sie
w slownikach bud2etowych ,,zadanie" odrgbne dla kazdej umowy. ltak np. dla zadan zleconych -
zadanie posiada numer i opis zgodny z pozy$q bud2etu w ukladzie zadaniowym wskazany
w informacji wojewody. Stosuje sie wyodrgbnienie dla zadalt zwiazanych m.in.

- FS + kolejny numer przypisany solectwu - dla zadah realizowanych w ramach funduszu
soleckiego;

- lL + kolejny numer - dla zadai realizowanych w ramach inicjatywy lokalnej,

- P + kolejny numer - dla zadah rcalizowanych z udzialem Srodk6w pomocowych,

- AR + kolejny numer dzialania - dla zadai realizowanych na mocy porozumieh z organami
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administracji zqdowej ;

- ZC + numer dzialania - dla zadafi realizowanych Srodkami z dotacji bud2etu pahstwa oraz
dla wydatk6w zwiqzanych z rcalizaqq zadah wlasnych w ramach tych Srodk6w;

- ZZ + numer dzialania - dla zadari realizowanych Srodkami z dotacji bud2etu paristwa oraz
dla wydatk6w zwiqzanych z realizagqzadari zleconych w ramach tych Srodk6w;

- Z + rok rozpoczgcia rcalizaqi zadania + numer zadania + 000 dla zadai wieloletnich;

- OK - dla zadaf realizowanych dotyczqcych gospodarowania odpadami;

- KS - dla zadah realizowanych w ramach Srodk6w z oplaty za kozystanie ze Srodowiska,

- GP - dla zadafi realizowanych w ramach Srodk6w z zezwolen na spzeda2 napoj6w
alkoholowych;

Taki system wyodrgbnienia zadah ma zastosowanie do wszystkich zadah z\ riqzanych
z realizaqq dotacji celowych oraz zadafi finansowanych ze Srodk6w wlasnych zar6wno w planie
dochod6w jak i wydatk6w. Stosowany w ewidencji ksiggowej gminy ,,znacznik sposobu
finansowania" zadah oraz stosowane wyodrgbnienie ,,zadania bud2etowego" dla Srodk6w
otrzymanych z dotacji oraz wydatk6w dokonywanych z tych Srodk6w umo2liwia spozqdzenie
zestawienia dowod6w ksiggowych w okre6lonym przedziale czasowym ujmujqcego wszystkie
operacje zrliqzane z Wzyznanq dotacjq celowq oraz obejmujqcych wskazany ustawe
o rachunkowo6ci zakres danych. Stosowanie powy2szych wyr62nik6w pozwala na spozqdzenie
odpowiednich jednostkowych sprawozdalr bud2etowych.
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BIIRMISTNZ
GMINV i !I IASTA

Czcrw ronka- LeszczYnY
Zalacznik N 3a
Oo zarzqdzenia nr79\ tll
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 29 $udnia 2017t

Wykaz kont dla Uzedu Gminy i Miasta Czerwionka- Leszczyny

Numer

konta

Zespol

kont
Nazwa konta

Zasady prowadzenia kont analitycznych i ich

powiEzania z kontami ksiQgi glownej
Uwagi

1 2 3 4 5

0 Majqtek trwaly

011 Srodki trwale

Prowadzona wedlug poszczeg6lnych grup

rodzajowych Srodkow trwalych, pozwalajqca na

ustalenie wartosci poczqtkowej poszczeg6lnych

obiekt6w Srodkow trwalych, ustalenie kom6rek

organizacyjnych kt6rym powierzono Srodki tMale,

nalezyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.

Ewidencja prowadzona komputerowo. Ewidencja

grunt6w prowadzona jest tak2e w programie MIENIE

w Wydziale Mienia i Geodezji jako wydziale

meMorycznym

013
Pozostale Srodki

trwale

Prowadzona w spos6b umozliwiajEcy ustaleni€

wartosci poczetkowej Srodk6w trwalych pozostalych

oddanych do uzywania oraz lokalizacili w spos6b

umozliwiajacy ustalenie kom6rek organizacyjnych u

kt6rych znajdujq sie Srodki trwale. Ewidenc.lq

ilosciowo-wartosciowa pozostalych Srodk6w trwalych

prowadzi siQ dla nastQpujEcych grup wyposazenia:

-zestawy komputerowe, kompulery, skanery,drukarki,

-radiotelefony, centrale telefoniczne,

-klimatyzatory, telewizory, aparaty fotograficzne

Ewidencja jest prowadzona w ksiggach

nwentarzowych. Ewidencja jest prowadzona

kompulerowo.

015

Mienie

zlikwidowanych

jednostek

Ewidenc.ia prowadzona analitycznie wg

poszczeg6lnych grup rodzajowych.

020 WartoSci

niematerialne i

Prowadzona wedlug poszczeg6lnych tytul6v,

wartoSci niematerialnych i prawnych ios6b za ni€

3dpowiedzialnych, w spos6b umo2liwiajqcy nalezyte
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prawne cbliczanie umorzenia wartosci niematerialnych

prawnych. Ewidencja prowadzona komputerowo.

030
Dlugoterminowe

aktywa finansowe

Prowadzona jest wedlug poszczeg6lnych tytul6!!

,rartosci skladnik6w finansowego majetku trwalego.

071

Umorzenie Srodk6w

lMalych oraz wartoscl

niematerialnych i

prawnych

Prowadzona jest wsp6lna ewidencja szczeg6lowa

Cla kont 011, 020 .

072

Umorzenie

pozostalych Srodk6w

tMalych i Prowadzona .lest ewidencja szczeg6lowa jak dlz

(onta 013.IJ9Z95[aryUIl WattOSCt

niematerialnych i

prawnych

073

Odpisy aktualizujqc€

dlugoterminowe

aktywa finansowe

Podzial ewidencji analitycznej uwzglQdnia odpis)

dotyczqce udzial6w w poszczeg6lnych podmiotacf

gospodarczych.

080
Srodki tnrvale w

budowie (inwestycje)

Prowadzona oddzielnie dla ka2dego Srodka trwalegc

w budowie w spos6b umozliwiajqcy wyodrQbnienie

koszt6w inwestycji wedlug poszczeg6lnych rodzaj6!r

efekt6w inwestycyjnych, oraz skalkulowanie cen)

nabycia lub kosau wytworzenia poszczeg6lnycl"

obiekt6w Srodk6w trvvalych otaz wartosc

niematerialnych i prawnych.

1 Srodki pieniQ2ne i rachunki bankowe

101 Kasa
CbstugQ bankowq Uzqdu prowadzi Orzesko.

(nurowski Bank Sp6ldzielczy.

130
Rachunek biezEcy

jednostki

Dochody i wydatki na podstawie wyciqgu bankowegc

wedlug klasyfikacji budzetowej. Zapisy s€

dokonywane na podstawie dokument6w bankowych .

135

Rachunek Srodk6w

funduszy specjalnego

ptzeznaczenia

Prowadzona odrQbnie dla kazdego wyodrQbnionegc

lunduszu w spos6b umozliwiajqcy ustalenie stanu

Srodk6w kazdego funduszu.

139

lnne rachunki

bankowe
Prowadzona jest wedlug rachunk6w bankowych e

takze wedlug kontrahent6w.

140
Kr6tkoterm inowe

aktywa finansowe

Prowadzona w spos6b umozliwlajqcy ustalenie:

l)Poszczeg6lnych skladnik6w kr6tkoterminowych
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aktyw6w finansowych i innych Srodk6w pienigznych,

2) Wyrazonego w walucie polskiej i obcej stanu

poszczeg6lnych kr6tkoterm inowych aktyw6rrr

linansowych i innych Srodk6w pienig2nych z

podzialem na poszczeg6lne waluty obce,

3) Wartosci kr6tkoterm inowych aktyw6w finansowych

innych Srodk6w pieniqznych powierzonych

poszczeg6lnym osobom za nie odpowiedzialnym.

141
Srodki pieniQzne w

Ctodze

Ewidencja prowadzona dla Srodk6w pieniQznych w

drodze na pzelomie okres6w sprawozdawczych.

2 Rozrachunki i rozliczenia

201

Rozrachunki z

odbiorcami i

dostawcami

Prowadzona wedlug poszczeg6lnych kontrahent6w,

a tak2e wedlug podzialek klasyfikacji bud2etowej

uwzgledniajEc podzial na zobowiqzania wymagalne

niewymagalne.

22'l

Nale2nosci z tytulu

dochod6w

bud2etowych

Wedlug dluznik6w i podzialek klaslikacji budzetowej

222

Rozliczenie

dochod6w

bud2etowych

Prowadzona w spos6b um02liwiajqcy ustalenie stanu

rozliczefi z tytulu zrealizowanych dochod6w.

223
Rozliczenie wydatk6w

budzetowych

Ewidencja analityczna z podzialem na rodzaje

rozliczei.

?24

Rozliczenie dotacji

bud2etowych

Powinna zapewniae mozliwosd ustalenia wartosc

pzekazanq dotacji, wedlug jednostek oraz

przeznaczenia dotacji

225
Rozrachunki z

bud2etami

Prowadzona w spos6b pozwalajqcy na ustalenie

naleznosci i zobowiqzan, wedlug ka2dego z tytul6u/

rozrachunk6w z budzetem

226

Dlugoterminowe

naleznosci budzetowe
Ewidencje powinna umozliwid ustalenie stanu

poszczeg6lnych nale2nosci bud2etowych.

229

Prowadzona jest w spos6b umo2liwiajqcy ustalenie

stanu naleznosci i zobowiqzan wedlug tytulow

'ozrachunk6w oraz instytucji, z kt6rymi dokonywane

sE tozliczenia .

z(.,Stare ruzragltuItK

publicznoprawne

231
Rozrachunki z tytulu

wynagrodzeri

Prowadzona dla rczliczenia wynagrodzef

rracownik6w. Zapewnia mozliwosC ustalenia stan6v!

''rale2noSci i zobowiqzan z tytulu wynagrodzen

3



Swiadczefr zaliczanych do wynagrodzeit.

234
Pozostale rozrachunk

z pracownikami

Prowadzona w spos6b zapewniajqcy ustalenie stanu

naleznosci, roszczen i zobowiqzah wg tytul6!!

rozrachunk6w.

240 Pozostale rozrachunk

Prowadzona jest w spos6b zapewniajqcy ustalenie

rozrachunk6w, roszczen i rozliczei

z poszczeg6lnych tytul6w.

245
Wplywy do

wyjaSnienia

Ewidencjq analitycznq prowadzi sie wg

poszczeg6lnych tytulow bqdz kontrahent6w, kt6rych

CotyczE wyjaSniane wplywy.

290
Odpisy aktualizujqce

naleZnoSci

Ewidencje analitycznE prowadzi siq wg

poszczeg6lnych rodzaj6w odpis6w aktualizujqcych

nale2nosci.

3 Materialy i towary

300 Rozliczenie zakupu
Prowadzona wedlug poszczeg6lnych kontrahent6w, a

lakze wedlug podzialek klasyfikacji bud2etowej.

310 Materialy

Prowadzona w spos6b zapewniajqcy ustalenie stanu

zapas6w wedlug miejsc ich znajdowania sie oraz

os6b, kt6rym powierzono pieczQ nad nimi, a w

rdniesieniu do zapas6w materialow objQtych

3widencjq ilosciowo-wartosciowq - tak2e wedlug ich

poszczeg6lnych rodza.i6w i grup

330 Towary Nie prowadzi sie ewidencji analitycznej.

4 Koszty wedlug rodzaj6w i ich rozliczenie

400 Amortyzacja Podzial ewidencji analitycznej nie wystepuje.

401
Zuzycie material6w

ienergii

Ewidencja analityczna prowadzona jest wg podzialek

(lasyfikacji budzetowej, w rozbiciu na koszty zu2ycia

Taterial6w i koszty zu2ycia energii.

402 Uslugi obce

Ewidencja analityczna prowadzona jest wedlug

podzialek klasyfikacji budzetowej z podzialem na

rodzal uslug. Dotyczy uslug remontowych,

telekomunikacyjnych oraz pozostalych uslug obcych.

403 Podatki i oplaty
Ewidencja prowadzona zgodnie z klasyfikacj€

bud2etowq.

404 Wynagrodzenia

Ewidencja analityczna prowadzona jest wedlug

podzialek klasyfikacji budzetowej w rozbiciu na

rodzaj wyplacanych wynagrodzen. Dotycz)

wynagrodzen osobowych, bezosobowych,
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no- prowizyjnych i

)dzenia rocznego-,,1 3{ki".

405

Ubezpieczenia

spoleczne i inne

6wiadczenia na rzecz

pracownik6w

Ewidencja analityczna prowadzona jest wedlug

podzialek klasyfikacji budzetowej w rozbiciu na

koszly ubezpieczeri spolecznych i innych Swiadczei

na rzecz pracownik6w.

409
Pozostale koszty

rodzajowe

Ewidencja prowadzona zgodnie z klasyfikacjq

budzetowE.

410
lnne Swiadczenia

finansowe z bud2etu

Ewidencja prowadzona zgodnie z klasyfikacjq

budzetowq.

490 Rozliczenie koszt6w Nie prowadzi siQ ewidencji analitycznej.

7 Przychody, dochody i koszty

700
Sprzeda2 produkt6w i

koszt ich wylworzenia

Analityczny podzial kont wg przedmiot6w i kierunk6rrr

sTzeda2y umozliwia podzial przychod6w n€

przychody ze apeedazy mienia i ptzychody ze

spzedazy uslug wg pozycji planu finansowego.

720

Przychody z tytulu

dochod6w

bud2etowych

Ewidencja szczegolowa zapewnia wyodrebnienie

przychod6w z tytulu dochod6w budzetowych wedlug

pozycji planu finansowego

750 Przychody finansowe

Ewidencja analityczna umozliwiajqca wyodrqbnienie

przychod6w z tytulu udzial6w w innych podmiolach

gospodarczych, nalezne jednostce odsetki od

pozyczek i zaplacone odsetki za zwlokQ od

naleZnoSci, wedlug pozycji planu finansowego .

751 Koszty finansowe

Ewidencja kosa6w finansowych a w szczegolnosc

cdsetek od kredyt6w i pozyczek oraz odselek od

zobowiaza6.

760
Pozostale przychody

operacyjne

Ewidencje prowadzi sie wedlug pozycji planu

iinansowego

761
Pozostale koszty

operacyjne

Ewidencja analityczna uwzglQdnia koszt!

)dszkodowan, umorzenia, kosay postQpowanie

sadowego.

8 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 Fundusz jednostki

Prowadzona jest wedlug tytul6w zwiekszei

zmniejszei funduszu jednostki. Analityke

prowadzona jest z podzialem na fundusze.

810
Dotacje budzetowe,

Srodki z bud2etu na

Prowadzona jest wedlug zadaf,, na kt6r€

przekazano dotacje, wg jednostek ktdre otrzymaly



inwestycje dotacje. Prowadzona jest tak2e ewidencja Srodk6w

na inwestycje.

840

Rezerwy i rozliczenia

miQdzyokresowe

przychod6w

Prowadzona jest dla ustalenia stanu rozliczen

miedzyokresowych przychod6w wg poszczeg6lnych

tytul6w oraz ptzyczyn ich zwiQkszefr i zmniejszen.

851

Zakladowy Fundusz

Swiadczerl

Socjalnych

Prowadzona jest w spos6b umozliwiajEcy ustalenie

zwigkszenia, zmniejszenia i stanu funduszu ora2

z wyodrebnieniem Funduszu Mieszkaniowego

853 Fundusze celowe

Ewidencja analityczna prowadzona jest dla ustalenia

zwiqkszenia, zmniejszenia i stanu kazdego

z funduszy oddzielnie.

855

Fundusz mienia

zlikwidowanych

jednostek

Nie prowadzi sie podzialu ewidencji analitycznej.

860 Wynik finansowy
Ewidencja analityczna uwzglQdnia wynik finansowy

JzQdu

Konta pozabilansowe

Konto Ire66 Zasady prowadzenia kont analitycznych i ich powiazania z kontami ksiggi

gl6wnej

090 Cbce 6rodki trwale Analityka do konta prowadzona rqcznie. Spzet ZKO pzekazany przez Slqski

U rzqd Wojew6dzki Katowice

c91 Srodki trwale w likwidacji qnalityka do konta prowadzona rQcznie wg poszczeg6lnych grup jednorodnych

lrodk6w trwalych,

092 Obce Srodki trwale - Spzel

uzyczony

Analityka do konta prowadzona rQcznie. Spzet wykorzystywany Wzez wydzialy

J rzed u

29'l Zobowiqzania sporne

warunkowe

Analityka prowadzona wg tytul6w oraz poszczeg6lnych kontrahent6w.

292 Naleznosci warunkowe Analityka prowadzona w podziale na rodzaje naleznosci i kontrahent6w

910 Nota z podatk6w i rejestru oplao

za gospodarowanie odpadami

komunalnymi.

Analityka prowadzona na potrzeby sprawozdai budzetowych.

911 Zabezpieczenia - Gwarancje

ubezpieczeniowe.

Ewidencja analityczna prowadzona wedlug zabezpieczonych zadan na kt6r€

skladana jest gwarancja..

912 Sprawozdania urzqd6\

skarbowych

Analityka prowadzona na poffzeby sprawozda6 budzetowych.



3 dotyczqce prowadzona na potrzeby sprawozdali budzetowych.

974 Wydatki funduszu soleckiego Ewidencja analityczna wedlug poszczeg6lnych solectw

976 Wzajemne rozliczenia miedzy

ednostkami

Analityczna ewidencja pozwala na prawidlowe wykazanie wylEczen w celu

rpozqdzenia lEcznego sprawozdania finansowego.

980 Plan finansowy wydatk6\

bud2etowych

)rowadzona w szczeg6lowo6ci planu finansowego wydatk6w bud2etowych

981 Plan finansowy

n iewygasajqcych lvydatk6w

)rowadzona w szczeg6lowosci planu finansowego niewygasajqcych wydatk6\

)udZetowych

990 Rozrachunki z osobami trzecimi
z tytulu ich odpowiedzialnosci
za zobowiEzania podatkowe
codatnika

Ewidencja szczeg6lowa prowadzona wedlug rodzaj6w podatk6w oraz
poszczeg6lnych os6b trzecich

991 Rozrachunki z inkasentami z
lytulu pobieranych przez nich
podatk6w podlegajecych
grzypisaniu na kontach
eodatnik6w

Ewidencja szczegolowa prowadzona wedlug rodzaj6w podatk6w i op.lat z
podzialem na poszczeg6lnych inkasent6w

998 Zaangazowanie wydatk6r

budzetowych roku biezqcego

Ewidencja prawnego zaangazowania wydatk6w budzetowych, ujetych w plani€

iinansowym jednostki budzetowej danego roku budzetowego. Ewidencje

prowadzona wg klasyfikacji budzetowej z wyodrQbnieniem planl

niewygasajEcych wydatk6w i wydatk6w funduszy pomocowych.

999
Zaangazowanie wydatk6r,l

budzetowych pzyszlych lat

Ewidencja jest prowadzona wedlug podzialek klasyfikacji planu finansowego, z

,vyodrebnieniem planu niewygasajqcych wydatk6w. prawnego zaangazowania

,vydatk6w budzetowych przysz.lych lat.

Zasady funkcjonowania kont dla Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
cze36 opisowa do zalqcznika nr 3a

Konto O'l I - ,,Srodki tnrale"
Slu2y do ewidencji stanu oraz zwigkszeri i zmniejszeri wartoSci poczqtkowej Srodk6w trwalych
zwiqzanych z wykonywanq dzialalno6ciq jednostki, kt6re nie podlegajq ujQciu na koncie 013,
015.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje sig wszelkie zwigkszenia, a na stronie Ma - wszelkie
zmniejszenia stanu i wartosci poczqtkowej Srodk6w tMalych (z wyjqtkiem umozenia Srodk6w
trwalych, kt6re ujmuje siQ na koncie 071 ,,Umorzenie Srodk6w trualych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych").
Na stronie Wn konta 011 ujmuje sig w szczeg6lno6ci:
- przychody nowych lub uzywanych Srodk6w trwalych pochodzqcych z zakupu gotowych
Srodk6w trwalych lub inwestycji oraz warto6c ulepszeh zwiqkszajqcych wartoSc poczqtkowq
5rodk6w trwalych,
- przychody Srodk6w trwalych nowo ujawnionych,
- nieodplatne pzyjQcie Srodk6w trwalych,
- zwigkszenia wartoSci poczqtkowej Srodk6w tMalych dokonywane na skutek aktualizacji ich
wyceny.



Na stronie Ma konta 01 1 ujmuje sig w szczeg6lno6ci:
- wycofanie Srodk6w trwalych z u2ywania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia, zu2ycia,
spzedazy oraz nieodplatnego przekazania,
- ujawnione niedobory Srodk6w tnvalych,
- zmniejszenia wa(oSci poczqtkowej Srodk6w trwalych dokonywane na skutek aktualizacji ich
wyceny.
Ewidencja szczegolowa do konta prowadzona jest komputerowo.
Ewidencja analityczna konta 01'1 i powinna umozliwic:
- ustalenie wartoSci poczqtkowej poszczeg6lnych obiekt6w 5rodk6w trwalych,
- ustalenie os6b lub kom6rek organizacyjnych, kt6rym powiezono Srodki trwale,
- nale2yte obliczenie umozenia iamortyzacji.
- ustalenie warto6ci grunt6w stanowiqcych wlasno56 jednostki samozqdu terytorialnego,
przekazanych w u2ytkowanie wieczyste innym podmiotom
Konto 011 moze wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w trualych w wartoSci
poczqtkowej.
Konto 013 - ,,Pozostale Srodki truvale"
Slu2y do ewidencji stanu oraz zwiekszeh izmniejszen wartosci poczqtkowej Srodk6w tMalych,
kt6re nie podlegajq ujgciu na koncie 01 1 , 015, wydanych do uzywania na potzeby dzialalno6ci
jednostki,, kt6re podlegajq umozeniu lub amortyzacji w pelnej wartosci w miesiqcu wydania do
u2ywania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje sig wszelkie zwiekszenia, a na stronie Ma - wszelkie
zmniejszenia stanu i warto6ci poczqtkowej pozostalych 5rodk6w tnrvalych znajdujqcych sie w
u2ywaniu (z wyjqtkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072 ,,Umorzenie pozostalych Srodk6w
trwalych").
Na stronie Wn konta 013 ujmuje siq w szczeg6lnoSci:
- Srodki truale przyjQte do u2ywania z zakupu lub inwestycji,
- nadwy2ki Srodk6w trwalych w u2ywaniu,
- nieodplatne otzymanie Srodk6w trwalych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje w szczeg6lno6ci:
- wycofanie Srodk6w trwalych z u2ywania na skutek likwidacji, zniszczenia, zu2ycia, spzeda2y
nieodplatnego przekazania;

-ujawnione niedobory Srodk6w trwalych w uzywaniu;
Konto 013 mo2e wykazywad saldo Wn, kt6re wyra2a warto6c Srodk6w trwalych znajdujqcych sig
w u2ywaniu w wartoSci poczEtkowej.
Pozostale 6rodki trwale finansuje sie ze
wyposa2enia nowego obiektu, kt6re
inwestycje).
Ewidencjg iloSciowo-warto6ciowq pozostalych Srodk6w trwalych prowadzi sig dla nastgpujqcych
grup wyposa2enia:

.zestawy komputerowe, komputery, skanery i drukarki,
oradiotelefony, centrale telefoniczne,
.klimatyzatory
otelewizory, aparaty fotograf iczne.

Dla wyposazenia tego prowadzi siq ksiggi inwentazowe.
Pozostaly spzet - wyposa2enie charakteryzujqcy sig jednorodnymi cechami np.: biurka, kzesla,
szafy, szafki, stoliki, maszyny liczEce niszczarki, drobny spzet iinne o okresie u2ywania
dlu2szym ni2 rok, lecz o warto6ci nie przekraczajqcej warto6ci ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od os6b prawnych ewidencjonowany jest tylko w ewidencji ilo6ciowej. Ewidencja
prowadzona jest z podzialem na poszczeg6lne pomieszczenia. Ewidencje ilo6ciowq
wyposa2enia (za wyjqtkiem sprzetu p/po2arowego i umundurowania ZKO) prowadzi Wydzial
Organizacyjny Uzgdu Gminy i Miasta. Wydzial Organizacyjny sprawujg r6wnie2 kontrol?, nadz't
i ochrong nad ewidencjonowanymi iloSciowo skladnikami majqtkowymi.

Srodk6w
tak jak

na biezece wydatki (z wyjqtkiem pierwszego
ten obiekt finansowane sq ze Srodk6w na



Pozostale Srodki trwale podlegajEce ewidencji iloSciowo-wartoSciowej sq przyjmowane do
ewidencji ksiggowej programu finansowo-ksiggowego na podstawie wlasciwie opisanych
dokument6w (faktur zakupu) oraz spozqdzonych na ich podstawie dokument6w OT.
Wyposa2enie takie jak: wyposa2enie pomieszczei i drobny spzet biurowy (kosze na Smieci,
wieszaki, dziurkacze, zszwacze, telefony itp.) traktowane jest jak zakup material6w i w chwili
wydania do u2ytku ksiegowane jest w kosZy, bez zadnej ewidencji.
Ewidencjq ilosciowe spzetu oraz Srodk6w obrony cywilnej, sprzQtu pzeciwpozarowego
umundurowania Ochotniczych Stra2y Po2arnych prowadzi wydzial Zazqdzania Kryzysowego
Ochrony LudnoSci
Konto 015 - ,,Mienie zlikwidowanych jednostek"
Slu2y do ewidencji stanu oraz zwiqkszeri i zmniejszeh warto5ci mienia pzejgtego pzez organ
zalo2ycielski lub nadzorujqcy po zlikwidowanej podleglej jednostce organizacyjnej.
Na stronie Wn konta 015 ujmuje siq w szczeg6lno6ci:
- warto6i mienia pzejqtego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej, wedlug wartoSci
wynikajqcej z bilansu zlikwidowanego przedsigbiorstwa lub jednostki,
- korektQ wartoSci mienia stanowiece r62nice pomiQdzy wartoSciq mienia wynikajEcq z bilansu
zlikwidowanej jednostki a wartosciq mienia pzekazanego spolce, innej jednostce organizacyjnej
lub spzedanego,
- warto66 mienia zwr6con ego pzez spotkg lub pozostajqcego po zlikwidowanej innej jednostce
organizacyjnej, kt6ra zostaje pzyjgta na stan skladnik6w majEtkowych organu zalo2ycielskiego
lub nadzorujqcego.
Na stronie Ma konta 015 ujmuje sig w szczeg6lnoSci:
- warto6d mienia pozostajqcego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej, a przekazanego
spolce, w wysokoSci wynikajqcej z umowy ze spolkE, lub przekazanego jako udzial do spolki,
wartosc mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom,
- korektg warto3ci mienia stanowiqcq r62nicq pomigdzy warto6ciq mienia wynikajqcq z bilansu
zlikwidowanej jednostki organizacyjnej a wartoSciq mienia przekazanego spolce lub innym
jednostkom.
Ewidencjg szczegolowq do konta 015 mo2e stanowic bilans zlikwidowanej jednostki
organizacyjnej waz z zalqcznikami.
Konto 015 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan mienia zlikwidowanej jednostki
organizacyjnej wedlug wartoSci wynikajqcej z bilansu tej jednostki, bgdqcego w dyspozycji
organu zalozycielskiego lub nadzorujqcego, a nie przekazanego spolkom, innym jednostkom
organizacyjnym lub nie pzejetego na wlasne potrzeby, albo te2 zagospodarowanego w inny
spos6b.
Konto 020 - ,,Warto6ci niematerialne i prawne"
Wartosci niematerialne i prawne to nabyte pzez jednostkg prawa majqtkowe nadajEce sie do
gospodarczego wykozystania o pzewidywanym okresie ekonomicznej uzytecznosci dlu2szym
ni2 rok, ptzeznaczone na wlasne potrzeby jednostki a w szczeg6lnoSci autorskie prawa
majqtkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.
Konto 020 slu2y do ewidencji stanu oraz zwigksze6 i zmniejszei wartosci poczEtkowej wartosci
niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje sig wszelkie zwigkszenia, a na stronie Ma - wszelkie
zmniejszenia stanu wartoSci poczqtkowej wartoSci niematerialnych i prawnych.
Ewidencja szczegolowa do konta 020 prowadzona jest komputerowo i umozliwia nalezyte
obliczanie umorzenia warto6ci niematerialnych i prawnych ozz podzial wedlug ich tytul6w
i os6b odpowiedzialnych za ich stan.
wartosci niematerialne iprawne, kt6rych jednostkowa warto66 poczqtkowa przekracza kwotg
ustalonq w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych finansuje siq ze Srodk6w na
inwestycje i umarza stopniowo wedlug stawek na koncie 071 .

Konto 020 mo2e wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan warto6ci niematerialnych i prawnych
w wartoSci poczqtkowej.
Konto 030 - ,,Dlugoterminowe aktywa finansowe"



Sluzy do ewidencji dlugoterminowych aktyw6w finansowych, w szczeg6lnoSci: akcji i innych
dlugoterminowych aktyw6w finansowych, nad kt6rymi jednostka sprawuje kontrole, o terminie
wykupu dlu2szym niz rok. Pzy czym kontrola ta powinna wynikac w szczeg6lnosci z pzepis6w
prawa lub z okreslonego tytulu prawnego.
Na stronie Wn konta 030 ujmuje sig zwigkszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu
dlugoterminowych aktyw6w finansowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 030 zapewnia ustalenie warto6ci poszczeg6lnych
skladnik6w dlugoterminowych aktyw6w finansowych, wedlug tytul6w.
Konto 030 mo2e wykazywai saldo Wn, kt6re oznacza wartoSi dlugoterminowych aktyw6w
finansowych.
Konto 071 - ,,Umorzenie Srodk6w tnaralych oraz wartosci niematerialnych i prawnych,,
Slu2y do ewidencji zmniejszei wartosci poczqtkowej podstawowych Srodk6w trwalych
i podstawowych wartogci niematerialnych i prawnych z tytulu ich umorzenia wedlug stawek
amortyzacyjnych.
Stosuje sig stawki wynikajqce z przepis6w podatkowych.
Odpisy umorzeniowe dokonywane sq w korespondencji z kontem 400 .

Na stronie Ma konta 071 ujmuje sig wszelkie zwiQkszenia, a na stronie Wn - wszelkie
zmniejszenia umorzenia wartosci poczqtkowej Srodk6w trwatych oraz warto6ci niematerialnych
i prawnych.
Ewidencjg szczegolowE do konta 071 prowadzi sig wedlug zasad podanych w wyja6nieniach do
kont 011 i 020.
Konto 071 moze wykazywa6 saldo Ma, kt6re wyra2a stan umorzenia wartoSci Srodk6w tnrvalych
oraz warto5ci niematerialnych i prawnych.
Konto 072 - ,,Umorzenie pozostalych Srodk6w trwatych, oraz pozostalych warto6ci
niematerialnych i prawnych"
Slu2y do ewidencji zmniejszei warto6ci poczqtkowej pozostalych Srodk6w tnvalych oraz
wartoSci niematerialnych i prawnych, podlegajqcych umorzeniu jednorazowo, w pelnej wartosci,
w miesiqcu wydania ich do uzywania,
Umorzenie jest ksiggowane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje siq wszelkie zwiekszenia, a na stronie Wn - wszelkie
zmniejszenia umozenia warto6ci poczEtkowej Srodk6w trwalych .

Na stronie Wn konla O72 ujmuje sig w szczeg6lno6ci:
- odpisy umozenia Srodk6w tnvalych zlikwidowanych z powodu zu2ycia lub zniszczenia,
sprzedanych oraz przekazanych nieodplatnie a tak2e stanowiEcych niedob6r lub szkode.
Na stronie Ma konta 072 gmge sig w szczeg6lnoSci:
- odpisy umorzenia nowych, wydanych do uzywania 6rodk6w tMalych obciq2ajqce odpowiednie
koszty,
- odpisy umozenia dotyczqce nadwyzek 5rodk6w trwalych,
- odpisy umozenia dotyczqce nowych Srodk6w trwalych otrzymanych nieodplatnie.
Konto 072 mo2e wykazywad saldo Ma, kt6re wyra2a stan umorzenia wartosci poczqtkowej
bgdqcych w u2ywaniu Srodk6w trwalych i wartoSci niematerialnych i prawnych podlegajqcych
calkowitemu umozeniu w miesiqcu wydania ich do u2ywania.
Konto 073 -,,Odpisy aktualizujqce dlugoterminowe aktywa finansowe"
Slu2y do ewidencji odpis6w aktualizujqcych dlugoterminowe aktywa finansowe.
Konto 073 wykazuje saldo Ma , kt6re oznacza warto66 odpis6w aktualizujqcych dlugoterminowe
aktywa finansowe. Podzial ewidencji analitycznej uwzglednia odpisy dotyczqce udzial6w
w poszczeg6lnych podmiotach gospodarczych.
Konto 080 - ,,Srodki trwale w budowie (inwestycje)"
Slu2y do ewidencji koszt6w Srodk6w trwalych w budowie oraz do rozliczenia koszt6w Srodk6w
trwalych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Na koncie 080 ksieguje siq r6wnie2
r ozliczenie koszt6w dotyczEcych za k u p6w gotowych Srodk6w tnrvalych.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje sig w szczeg6lnoSci:
- poniesione koszty dotyczqce Srodk6w trwalych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji
zar6wno przez obcych wykonawc6w, jak i we wlasnym imieniu,
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- poniesione koszty dotyczqce przekazanych do montazu, lecz jeszcze nie oddanych do
u2ywania maszyn, utzqdzeh itp., zakupionych od kontrahentow oraz wytworzonych w ramach
wlasnej dzialalnoSci gospodarczej,
- poniesione kosZy ulepszenia 6rodka tMalego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,
adaptacja lub modernizacja), kt6re powodujq zwigkszenie wartosci u2ytkowej Srodka trwalego,
Na stronie Ma konta 080 ujmuje siq warto3i uzyskanych efekt6w , w szczeg6lnosci:
- Srodk6w trwalych,
- wartoSc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych Srodk6w trwalych w budowie.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta powinna zapewnid co najmniej wyodrQbnienie
koszt6w Srodk6w trualych w budowie wedlug poszczeg6lnych rodzaj6w efekt6w inwestycyjnych
oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytwozenia poszczeg6lnych obiekt6w srodk6w
trwalych.
Konto ,,080" moze wykazywai saldo Wn klore oznacza wartoSi koszt6w Srodk6w tMatych w
budowie i ulepszeh.
Konto 101 - ,,Kasa"
Slu2y do ewidencji wplyw6w, rozchod6w got6wkowych oraz okreSlenia stanu Srodk6w
znajdujEcych sie w kasie. Konto nie funkcjonuje obecnie.
ObslugQ kasowq Uzqdu prowadzi Orzesko Knurowski Bank Spoldzielczy oddzial w Czerwionce.
Konto 130 - ,,Rachunek bieiqcy jednostki"
Slu2y do ewidencji stanu Srodk6w pienig2nych oraz obrot6w na rachunku bankowym jednostki
bud2etowej z tytulu wydatk6w i dochod6w budzetowych, objgtych planem finansowym.
Zapisy na koncie 130 sq dokonywane na podstawie dokument6w bankowych.
Na koncie 130 obowiqzuje zachowanie zasady czysto6ci obrot6w, co oznacza, ze stosowana
technika ksiqgowoSci ma zapewnii mo2liwo5d prawidlowego ustalenia wysokosci tych obrot6w
oraz niezbgdne dane do sporzqdzenia sprawozdafi finansowych, budzetowych lub innych
okreslonych w przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie innych ni2 dokumenty bankowe
dowod6w ksiQgowych jezeli jest to konieczne dla zachowania czysto6ci obrot6w.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje sig wplyw Srodk6w pienigznych:
- otrzymanych na realizacjQ wydatk6w bud2etowych zgodnie z planem finansowym oaz dla
dysponent6w nizszego stopnia, w korespondencji z kontem 223
- z tytulu zrealizowanych pzez jednostke dochod6w budzetowych w korespondencji z kontem
101, 221 lub innym lv,la6ciwym konlem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje siq:

- zrealizowane wydatki bud2etowe zgodnie z planem finansowym jednostki bud2etowej,
w korespondencji z wlaSciwymi kontami zespolu 1,2,3, 4, 7 lub 8. Ewidencja szczegolowa
wedlug podzialek klasyfikacji wydatk6w bud2etowych.

- okresowe przelewy dochod6w bud2etowych do bud2etu, w korespondencji z kontem 222.
Konto 130 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pieniq2nych na rachunku
biezqcym jednostki bud2etowej.
Ewidencja szczego,lowa do konta 130 jest prowadzona w szczegolowo5ci planu finansowego
dochod6w i wydatk6w budzetowych.
Saldo konta 130 r6wne jest saldu sald wynikajEcych z ewidencji analitycznej prowadzonej dla
kont:
1) wydatk6w bud2etowych; konto 130 w zakresie wydatk6w bud2etowych mo2e wykazywac
saldo Wn, kl6re oznacza stan Srodk6w bud2etowych otrzymanych na realizacje wydatk6w
bud2etowych, a nie wykorzystanych do koica roku,
2) dochod6w budzetowych; konto 130 w zakresie dochod6w bud2etowych mo2e wykazywac
saldo Wn, ktbre oznacza stan Srodk6w pienieznych z tytulu zrealizowanych dochod6w
bud2etowych, kt6re do kohca roku nie zostaly przelane do budzetu.
'135 - ,,Rachunek Srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia',
Slu2y do ewidencji Srodk6w specjalnego przeznaczenia. Na koncie tym ujmuje siq
w szczeg6lno5ci Srodki zakladowego funduszu Swiadczerl socjalnych, 6rodki funduszy celowych
I u b in nych f und uszy specja I nego przeznaczenia.
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Ewidencjg szczegotowq do konta powinna umozliwii ustalenie stanu irodk6w ka2dego
funduszu.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje sig wplywy Srodk6w na rachunki bankowe, a na stronie Ma -
wyplaty Srodk6w z rachunk6w bankowych.
Konto 135 mo2e wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pienig2nych na rachunkach
bankowych funduszy.
Konto '139 - ,,lnne rachunki bankowe"
Slu2y do ewidencji operacji dotyczqcych Srodk6w pienig2nych, wydzielonych na innych
rachunkach bankowych niZ rachunki bie2qce, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach
specjalnego ptzeznaczenia. w szczeg6lno6ci na koncie tym prowadzi siQ ewidencjg obrot6w na
wyodrebnionych rachunkach bankowych czek6w potwierdzonych, sum depozytowych, wadi6w,
kaucji mieszkaniowych sum na zlecenie, 5rodk6w na wyplate dofinansowania koszt6w
ksztalcenia mlodocianych pracownik6w, Srodk6w obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje sig ksiggowari wylqcznie na podstawie dokument6w bankowych.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje sie wplywy wydzielonych Srodk6w pieniq2nych z rachunk6w
biezqcych oraz sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje siQ wyplaty Srodk6w pieniQ2nych dokonane z wydzielonych
rachunk6w bankowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 139 zapewnia mo2liwosd ustalenia stanu Srodk6w
pienieznych dla ka2dego wydzielonego rachunku bankowego, a lakie powinna zapewnic
sprostanie obowiqzkom sprawozdawczym.
Konto 139 mo2e wykazywa6 saldo Wn, klore oznacza stan Srodk6w pienie2nych znajdujEcych
siQ na innych rachunkach bankowych.
Konto 140 - ,,Kr6tkoterminowe aktywa finansowe"
Sluzy do ewidencji kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych, w szczeg6lnoSci akcji, udzial6w
i innych papier6w warto6ciowych wyra2onych zar6wno w walucie polskiej, jak te2 w walutach
obcych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje siq zwiekszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu
kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych.
Ewidencja szczegolowa do konta 140 umo2liwia ustalenie:
1 ) poszczeg6lnych skladnik6w kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych;
2) stanu poszczeg6lnych kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych wyra2onego w walucie
polskiej i obcej, z podzialem na poszczeg6lne waluty obce;
3) warto6ci kr6tkoterminowych aklyw6w finansowych powierzonych poszczeg6lnym osobom za
nie odpowiedzialnym.
Konto 140 moze wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan kr6tkoterminowych aktyw6w
finansowych.
Konto {41 - ,,Srodki pienieine w drodze"
Slu2y do ewidencji Srodk6w pienieznych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje siq zwigkszenia stanu Srodk6w pieniq2nych w drodze, a na
stronie Ma - zmniejszenia stanu Srodk6w pienig2nych w drodze.
Srodki pieniezne w drodze sq ewidencjonowane tylko na pzelomie okresu sprawozdawczego.
Konto 141 mo2e wykazywac saldo Wn, kl6re oznacza stan Srodk6w pieniq2nych w drodze.
Konto 201 - ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Slu2y do ewidencji wszelkich rozrachunk6w i roszczei z tytulu dostaw, rob6t i uslug, wedlug
poszczeg6lnych kontrahent6w, w tym r6wnie2 zaliczek na poczet dostaw, rob6t i uslug oraz
kaucji gwarancyjnych, a tak2e naleznoSci z tytulu przychod6w finansowych. Na koncie 201 nie
ujmuje sie nale2no6ci jednostek bud2etowych zaliczanych do dochod6w bud2etowych, kt6re
ujmowane sq na koncie 221.
Konto 201 obciqza sie za powstale naleznosci i roszczenia oraz splate i zmniejszenie
zobowiqzai, a uznaje za powstale zobowiqzania oraz splate i zmniejszenie nale2nosci
iroszcze6.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 201 jest prowadzona wedlug podzialek
klasyfikacji bud2etowej a tak2e powinna zapewnid mo2liwo56 ustalenia nale2no6ci izobowiqzan
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krajowych i zagranicznych wedlug poszczeg6lnych kontrahent6w z podzialem na zobowiqzania
wymagalne i niewymagalne.
Konto 201 mo2e mie6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci i roszczeh. a saldo Ma -
slan zobowiqzall.

W przypadku wystqpienia zobowiqzai w stosunku do wiezycieli zagranicznych rozumianych
jako: nierezydenci bQdqcy osobami lizycznymi majqcymi mieisce zamieszkania za granicq onz
osobami prawnymi majecymi siedzibg za granice, a takze inne podmioty majqce siedzibg za
granicq, posiadajAce zdolnosi zaciqgania zobowiqzafi i nabywania praw we wlasnym imieniu.
Nierezydentami sq r6wnie2 znajdujqce sie za granicE oddzialy, pzedstawicielstwa utworzone
przez rezydenl6w, a takze obce pzedstawicielstwa dyplomatyczne, uzedy konsularne i inne
obce pzedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje migdzynarodowe kozystajqce z
immunitet6w i pzywilej6w dyplomatycznych lub konsularnych, pracownik meMoryczny kt6ry
ustalil wystqpienie zobowiqzania u wiezyciela zagranicznego przekazqe pisemnq informacjg o
takiej nalezno5ci do Referatu Budzetowego celem prawidlowego wskazania danych w
sprawozdaniu Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiezah wedlug tytul6w dlu2nych
oraz porqczefi i gwarancji. Pisemna informacja winna zawierac informacje z podzialem na
dlu2nika naleznego do strefy euro lub pozostalego podmiotu zagranicznego. Odpowiedzialno56
za brak ujgcia zobowiezania w stosunku do wiezyciela zagranicznego w odpowiednim ukladzie
podmiotowym sprawozdania Rb-Z ponosi pracownik merytoryczny, kt6ry nie pzekazal niniejszej
informacji.

Konlo 221- ,,Naleino6ci z tytulu dochod6w budietowych"
Konlo 221 sluzy do ewidencji nale2noSci z tytulu dochod6w budzetowych.

Na stronie Wn konta 221 ujm$e siq nale2noSci z tytulu dochod6w bud2etowych izwroty nadplat.

Na stronie Ma konta 221 ujmuje sie wplaty nale2noSci z tytulu dochod6w bud2etowych oraz
odpisy (zmniejszenia) nale2noSci.

Na koncie 221 $m$e siq r6wnie2 nale2noSci z tytulu podatk6w pobieranych przez wlaSciwe
organy. Zapisy z tego tytulu moge byd dokonywane na koniec okres6w sprawozdawczych na
podstawie sprawozdan z ewidencji podatkowej (zalegloSci i nadplaty).

Ewidencja szczegolowa wedlug dlu2nik6w w zakresie nale2no6ci z tytulu podatk6w realizowana
jest w Referacie Podatk6w w komputerowych systemach ksiggowo5ci podatkowej. W ewidencji
tej dopuszcza siQ prowadzenie wigcej niz jednego konta dla ka2dego podatnika. Do systemu
ksiggowego FK dane z ewidencji podatkowej transmitowane sq za pomocq pzesylu zbiorczego
dokumentem ,,Nota".

Ewidencja szczegolowa wedlug dlu2nik6w w zakresie naleznoSci z tytulu oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowana jest w Referacre Rozliczania i Windykacji
Oplaty w komputerowych systemach ,,Odpady". Do systemu ksiegowego FK dane z ewidencji
podatkowej transmitowane sE za pomocq pzesylu zbiorczego dokumentem ,,Nota".

Ewidencja szczegolowa do konta 221 jesl prowadzona wedlug dlu2nik6w ipodzialek klasyfikacji
budzetowej oraz bud2et6w, kt6rych nale2no5ci dotyczq. Ewidencja szczegolowa wedlug
podzialek klasyfikacji budzetowej moze by6 tez stosowana alternatywnie na kontach
korespondujqcych z kontem nale2noSci z tytulu dochod6w bud2etowych.

W zakresie podatk6w i oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koncie 221-
,,Nale2noSci z tytulu dochod6w bud2etowych" ewidencjonuje sie r6wniez rozrachunki z bankami
w przypadku gdy podatnik dokonal zaplaty za posrednictwem banku, a bank obciqzyl rachunek
bie2qcy podatnika, ale nie ptzekazal 3rodk6w na rachunek bie2qcy uzgdu. Ksiqgowafr
dotyczEcych rozrachunk6w nalezno6ci od poszczeg6lnych bank6w z tytulu nieprzekazanych
wplat dokonuje sig na kontach szczegolowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach
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syntetycznego konla 221 - Naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych. Przypisanie bankowi
zobowiazania nastQpuje w wysoko5ci zaplaty dokonanq przez podatnika oraz w klasyfikacji
bud2etowej dotyczecej wplacanej przez podatnika nale2nosci. Odnosi sig to r6wnie2 do wplat
dokonywanych przez inkasenta.

W przypadku wystqpienia nale2noSci w stosunku do dlu2nik6w zagranicznych rozumianych jako:
nierezydenci bqdqcy osobami fizycznymi majqcymi mieisce zamieszkania za granicE oraz
osobami prawnymi majecymi siedzibe za granicq, a tak2e inne podmioty majqce siedzibq za
granicq, posiadajqce zdolnoS6 zaciqgania zobowiqzall i nabywania praw we wlasnym imieniu.
Nierezydentami sE r6wnie2 znajdujace sig za granicq oddzialy, pzedstawicielstwa utworzone
pzez rezydenl6w, a takZe obce pzedslawicielstwa dyplomatyczne, urzgdy konsularne i inne
obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje miQdzynarodowe kozystajqce z
immunitet6w i pzywilej6w dyplomatycznych lub konsularnych, pracownik merytoryczny kt6ry
ustalil wystqpienie naleznosci u dluznika zagranicznego pzekazuje pisemnq informacjg o takiej
nale2noSci do Referatu Bud2etowego celem prawidlowego wskazania danych w sprawozdaniu
Rb-N kwartalnym sprawozdaniu o stanie nalezno5ci oraz wybranych aktyw6w finansowych.
Pisemna informacja winna zawierac informacje z podzialem na dluznika nale2nego do strefy
euro lub pozostalego podmiotu zagranicznego. OdpowiedzialnoSc za brak ujqcia nale2noSci w
stosunku do dlu2nika zagranicznego w odpowiednim ukladzie podmiotowym sprawozdania Rb-N
ponosi pracownik merytoryczny, kt6ry nie p'zekazal niniejszej informacji.

Odsetki za zwlokg i inne nale2no6ci uboczne ewidencjonuje sig w kwocie wplaconej.

Przypis nale2noSci z tytulu oplal za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje sig w
ujeciu rocznym, t:. z ,,g6ry" .

Konlo 221 mo2e wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznoSci z tytulu dochod6w
budzetowych, a saldo Ma - stan zobowiqzari jednostki bud2etowej z tytulu nadplat w dochodach
bud2etowych.

Konlo 222. "Rozliczenie dochod6w budietowych"
Konto slu2y do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkg bud2etowa dochod6w
bud2etowych.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje sig:

-w ciqgu roku bud2etowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdai
bud2etowych, zrealizowanych dochod6w budzetowych na konto 800.
-Na stronie Wn konla 222 ujmuje sig dochody bud2etowe przelane do bud2etu w korespondencji
z kontem 130.
Konlo 222 moze wykazywa6 saldo Ma, kt6re oznacza stan dochod6w bud2etowych
zrealizowanych, lecz nie pzelanych do bud2etu.
Konto 223 - ,,Rozliczenie wydatk6w budietowych"
Slu2y do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostke wydatk6w budzetowych, w tym
wydalk6w w ramach wsp6lfinansowania program6w i projekt6w realizowanych ze Srodk6w
europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje siq w szczeg6lnosci:

- w ciqgu roku budzetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdai
bud2etowych, zrealizowanych wydatk6w bud2etowych, w tym wydatk6w budzetu panstwa w
ramach wsp6lfinansowania program6w i projekt6w realizowanych ze Srodk6w europejskich
na konto 800 ,,Fundusz zasadniczy",

- okresowe pzelewy Srodk6w pienig2nych na pokrycie wydatk6w bud2etowych oraz wydatk6w
w ramach wsp6lfinansowania program6w i projekt6w realizowanych ze Srodk6w
europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje siq :
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- okresowe wplywy Srodk6w pienig2nych otrzymanych na pokrycie wydatk6w budzetowych,
w tym wydatk6w budzetu paistwa w ramach wsp6lfinansowania program6w i projekt6w
realizowanych ze Srodk6w europejskich, w korespondencji z kontem '130.

Na koncie 223 ujmuje sig r6wnie2 operacje vNiezane z pzephj/wami 5rodk6w europejskich
w zakresie, w kt6rym, Srodki te stanowiE dochody jednostki samorzqdu terytorialnego.
Konto 223 mo2e wykazywai saldo Ma, kt6re oznacza stan Srodk6w pienig2nych otrzymanych na
pokrycie wydatk6w bud2etowych, lecz nie wykorzystanych do koica roku.
W okresie pzej6ciowym saldo konta 223 ulega likwidacji popzez ksiQgowanie przelewu na
rachunek dysponenta wyzszego stopnia Srodk6w bud2etowych nie wykorzystanych do korica
roku, w korespondencji z kontem 130.
Konlo 224 - "Rozliczenie dotacji budietowych"
Konlo 224 slu2y do ewidencji tozliczenia przez organ dotujqcy udzielonych dotacji bud2etowych.
Na stronie Wn konta 224 ulmuje sig w szczeg6lnosci:
- wartoS6 dotacji pzekazanych przez organ dotujqcy w korespondencji z kontem 130,
Na stronie Ma konta 224 ulmqe sig w szczeg6lnoSci:
- warto56 dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810.
- warto5i dotacji zwr6conych w tym samym roku bud2etowym, w korespondencji z kontem

130.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 224 powinna zapewnic mo2liwoS6 ustalenia
warto6ci pzekazanych dotacji wedlug jednoslek oraz przeznaczenia 5rodk6w.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, kt6re organ dotujqcy zalicza do dochod6w
budzetowych, sq ujmowane na koncie 221.
Konto 225 - ,,Rozrachunki z bud2etami"
Slu2y do ewidencji rozrachunk6w z budzetami w szczeg6lnosci z tytulu podatk6w: podatek VAT;
podatek dochodowy od os6b fizycznych; podatek zryczaftowany,,
Na stronie Wn konla 225 ujmuje sie nadplaty oraz wplaty do budzetu .

Na stronie Ma konta 225 ujmuje sig zobowiezania wobec bud2et6w i wptaty od bud2et6w
Ewidencja szczegolowa do konta 225 zapewnia ustalenie stanu naleznosci i zobowiqzai wedlug
kazdego z tytul6w rozrachunk6w z bud2etem odrQbnie.
Konlo 225 mo2e miei dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci, a saldo Ma - stan
zobowi1zaf, wobec bud2et6w.
Konto 226 - ,,Dlugoterminowe naleino6ci budietowe"
Konto 226 slu2y do ewidencji dlugoterminowych nale2noSci lub dlugoterminowych rozliczen
z budzetem.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje sig w szczeg6lnoSci dlugoterminowe nale2no5ci,
w korespondencji z kontem 840, a tak2e przeniesienie nale2no6ci kr6tkoterminowych do
dlugoterminowych, w korespondencji z kontem 221 .

Na stronie Ma konta 226 ujmuje sig w szczeg6lnosci przeniesienie nale2no6ci dlugoterminowych
do kr6tkoterminowych, w korespondencji z konlem 221.
Konto 226 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza warto5c dlugoterminowych nale2noSci.
Ewidencja szczego,lowa do konta 226 powinna zapewni6 mo2liwo56 ustalenia stanu
poszczeg6lnych nale2noSci bud2etowych
Konto 229 -,,Pozostale rozrachunki publicznoprawne"
Slu2y do ewidencji rozrachunk6w publiczno-prawnych innych niz rozrachunki z bud2etami.
Ujmuje siq na nim rozrachunki z ZUS i PFRON.
Na stronie Wn konta 229 $muje sig nalezno6ci oraz splate i zmniejszenia zobowiqzah, a na
stronie Ma - zobowiEzania, splate i zmniejszenie nale2no3ci z tytulu rozrachunk6w
publicznoprawnych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 229 powinna zapewni6 mo2liwo5c ustalenia stanu
naleznosci izobowiqzan wedlug tytul6w rozrachunk6w oraz instytucji, z kt6rymi dokonywane sq
rozliczenia .
Konto 229 mo2e wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci, a saldo Ma - stan
zobowiqzafi.
Konto 231 - ,,Rozrachunki z tytulu wynagrodzefi"
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Slu2y do ewidencji rozrachunk6w z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytulu
wyplat pienigznych i Swiadczei rzeczowych, zaliczanych na mocy odrQbnych przepis6w do
wynagrodzelr, a w szczeg6lno6ci naleznosci za prace wykonywanq na podstawie stosunku
pracy, umowy zlecenia, umowy o dzielo, umowy agencyjnej i innych um6w zgodnie z odrgbnymi
pzepisami.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje sig w szczeg6lno3ci:
- wyp,laty pieniezne lub pzelewy wynagrodzeri,
- wyplaty zaliczek na poczet wynagrodzeh,
- wartos6 Swiadczefi rzeczowych zaliczanych do wynagrodzelr,
- potrEcenia wynagrodzen obciq2ajqce pracownika, dokonywane w li5cie plac na mocy

ustawowych upowa2nien np. podatek dochodowy od os6b fizycznych lub na podstawie
pisemnej zgody pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje sie zobowiqzania jednostki z tytulu wynagrodzerl.
Szczegolowa, imienna ewidencja wynagrodzef i Swiadczeh poszczeg6lnych pracownik6w
i innych os6b fizycznych otrzymujqcych wynagrodzenia i Swiadczeri zaliczanych zgodnie
z odrQbnymi przepisami do wynagrodzei jest prowadzona na kartotekach wynagrodzeri
w systemie ewidencji komputerowej ,,Place".
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnic mo2liwos6 ustalenia
stan6w naleznoSci i zobowiqzan z tytulu wynagrodzeri i Swiadczen zaliczanych do wynagrodzeri.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje siQ zobowiqzania jednostki z tytulu wynagrodzeri.
Konto 231 moze wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci, a saldo Ma - stan
zobowiqzan jednostki z tytulu wynagrodze6.
Konto 234 - ,,Pozostale rozrachunki z pracownikami"
Slu2y do ewidencji nale2no6ci, roszczef i zobowiqzafi wobec pracownik6w z wszelkich innych
tytul6w niz wynagrodzenia, tj. naleznosci z tytulu pobranych do rozliczenia zaliczek, nale2no6ci
od pracownik6w z tytulu dokonanych przez jednostkg Swiadczefr odplainych, nale2no6ci z tytulu
pozyczek z Zakladowego Funduszu Swiadczeri Socjalnych - Funduszu Mieszkaniowego,
nale2nosci i roszczeh od pracownik6w z tytulu niedobor6w i szk6d, zaplaconych zobowiqzah
wobec pracownik6w, rozliczonych zaliczek i zwrot6w Srodk6w pienieznych, wplyw6w nale2nosci
od pracownik6w.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje sig w szczeg6lno6ci:
- wyplacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciq2ajqce jednostkg,
- nale2no6ci od pracownik6w z tytulu dokonanych przez jednostkq Swiadcze6 odplatnych,
- naleznoSci z tytulu pozyczek z zakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych,
- naleznoSci i roszczenia od pracownik6w z tytulu niedobor6w i szk6d,
- zaplacone zobowiqzania wobec pracownik6w.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje sig w szczeg6lno6ci:
-wydatki wylo2one przez pracownik6w w imieniu jednostki,
-rozliczone zaliczki i zwroty Srodk6w pienie2nych,
-wplywy nale2noSci od pracownik6w.
Zaliczki wyplacane pracownikom w walutach obcych ujmuje sie do czasu ich rozliczenia
w r6wnowartosci waluty polskiej ustalonej przy wyplacie zaliczki.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 234 zapewnia mo2liwo56 ustalenia stanu
naleznosci, roszczeh i zobowiqzah z poszczeg6lnymi pracownikami wedlug tytul6w
rozrachunk6w.
Konto 234 mo2e wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznoSci i roszczei, a saldo
Ma - stan zobowiEzai wobec pracownik6w.
Konto 240 - ,,Pozostale rozrachunki"
Slu2y do ewidencji nale2noSci i roszczei oruz zobowiqzari, nie objgtych ewidencjq na kontach
201 - 234, w szczeg6lnosci do ewidencji nieslusznych obciqzei i korekt pomylkowych uznah
bankowych oraz nieslusznych uznai i korekt mylnych obciq2ei bankowych, pozyczek i r62nego
rodzaju rozliczeh i potrqcei , a takze kr6tko- i dlugoterminowych naleznosci funduszy celowych
oraz rozliczefi nadwy2ek i niedobor6w inwentaryzacyjnych Na koncie ewidencjonuje siQ
r6wniez sumy depozytowe, kaucje, wyplatg Srodk6w na dofinansowania koszt6w ksztalcenia
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mlodocianych pracownik6w, roszczenia sporne oraz roszczenia bgdqce w postgpowaniu
sqdowym.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje sig powstale nale2no6ci i roszczenia oraz splatg izmniejszenie
zobowiqzai, a na stronie Ma - powstale zobowiqzania oraz sptatg i zmniejszenie naleznosci
i roszczei.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 240 powinna zapewni6 ustalenie rozrachunk6w,
roszczen i rozliczef, z poszczeg6lnych tytul6w.
Konto 240 mo2e mie6 dwa salda. saldo wn oznacza stan naleznosci i roszczei, a saldo Ma -
stan zobowlqza6.
Konto 245 - "Wptywy 

do wyjaSnienia"
Slu2y do ewidencji wplaconych, a niewyja5nionych kwot nale2noSci z tytulu dochod6w
bud2etowych.
Na stronie Wn konta ujmuje sig w szczeg6lnoSci kwoty wyjaSnionych wplat i ich zwroty.
Na stronie Ma konta 245 ujmuje sig w szczeg6lno5ci kwoty niewyjaSnionych wplat.
Konto mo2e wykazywa6 saldo Ma, kt6re oznacza stan niewyjaSnionych wplat.
Konto 290 - ,,Odpisy aktualizujqce naleinoSci"
Slu2y do ewidencji odpis6w aktualizujqcych nale2noSci. Na stronie Wn konta 290 ujmuje siq
zmniejszenie wartoSci odpis6w aktualizujqcych nale2no6ci, a na stronie Ma - zwiqkszenie
warto6ci odpis6w aktualizujacych nalezno6ci.
Saldo konta 290 oznacza wartos6 odpis6w aktualizujqcych nale2nosci.
Odpis6w aktualizujqcych dokonuje siq wg stanu na dzie6 31 grudnia ka2dego roku. Podstawq do
ujecia w ksiqgach rachunkowych jest wystawiony dokumenl wewnqtzny ,,pK" - polecenie
ksiqgowania w oparciu o wyliczone wartoSci odpis6w.
Dokonane odpisy aktualizujEce nale2no6ci bgdq pomniejszane o wartoSi otrzymanych wplyw6w
lub o dokonane odpisy nale2noSci.
Konto 300 - ,,Rozliczenie zakupu"
Slu2y do ewidencji rozliczenia zakupu material6w, towar6w, rob6t i uslug wszystkich rodzaj6w
dzialalno6ci. Ewidencja jest prowadzona w spos6b uproszczony, polegajqcy na wprowadzeniu
na to konto tylko sald wystqpujqcych na koniec roku z tylulu rozliczenia dostaw z pominigciem
rejestracji obrot6w wystepujqcych w ciqgu roku.
Konto moze wykazywa6 saldo MA oznaczajqce stan dostaw, rob6t i uslug niefakturowanych do
dnia bilansowego.
Konto 310 - "Materiaty"
Konto 310 slu2y do ewidencji zapas6w material6w, w tym tak2e opakowari i odpadk6w,
znajdujqcych sig w magazynach wlasnych i obcych oraz we wlasnym i obcym pzerobie.
Na stronie Wn konta 310 ujmuje sig zwigkszenie iloSci iwarto6ci stanu zapasu material6w, a na
stronie Ma - jego zmniejszenia.
Konto 310 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re wyra2a stan zapas6w material6w w cenach
zakupu, nabycia lub w stalych cenach ewidencyjnych.
Konto 330 - "Towary"
Konto 330 pzeznaczone jest do ewidencji zapas6w towar6w.
Ewidencjq na tym koncie obejmuje sig towary znajdujEce siq zar6wno we wlasnych
magazynach, punktach sprzedazy, punktach pzerobu, jak r6wnie2 w magazynach obcych
i przerobie obcym.
Na stronie Wn konta 330 ujmuje sig zwiQkszenie iloSci i wartoSci stanu zapas6w towar6w, a na
stronie Ma - jego zmniejszenia.
Konto 330 mo2e wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan zapas6w towar6w w cenach zakupu,
nabycia lub w stalych cenach ewidencyjnych. Obecnie konto nie jest u2ywane.
Koszty w Urzgdzie Gminy i Miasta ksiggowane sE w zespole ,,4" i zespole ,,7" planu kont z
uwzglednieniem szczegolowej ewidencji analitycznej koszt6w wedlug rodzaju oraz wedlug
podzialek klasyfikacji budzetowej. Ewidencja analityczna jest dostosowana do potrzeb
planowania, analizy i sprawozdawczoSci w Uzgdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Konla zespolu 4 mogq wykazywa6 w ciqgu roku obrotowego saldo Wn,
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kt6re wyra2a wysoko66 poniesionych koszt6w. Salda kont zespolu ,,4" przenosi sig w koricu roku
obrotowego na konlo 860 ,,Wynik finansowy". Podzial obejmuje poni2sze grupy koszt6w:
Konto 400 - ,,Amortyzacja"
Slu2y do ewidencji koszt6w amorlyzacji Srodk6w trualych i wartoSci niematerialnych i prawnych,
od kt6rych odpisy umorzeniowe sq dokonywane stopniowo wedlug stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn tego konta ksigguje sig odpisy amortyzacyjne a na stronie Ma pzeniesienie
koszt6w amortyzacji na wynik finansowy .

Konto 400 wykazuje saldo Wn , kl6re oznacza slan koszt6w amortyzaqi pzenoszone w koricu
roku na konto 860 .

Konto 401 - ,,Zuiycie material6w i energii"
Konto 401 slu2y do ewidencji koszt6w zu2ycia material6w i energii na cele dzialalnoSci jednostki.
Ewidencja analityczna prowadzona jest w rozbiciu na koszty dotyczqce zu2ycia material6w
i koszty dotyczqce zu2ycia energii. Na stronie Wn konta 401 ujmuje siq poniesione koszty, a na
stronie Ma - ich zmniejszenia .Ewidencjg szczegolowq prowadzi sie wedlug pozycji planu
finansowego oraz w przekrojach doslosowanych do potrzeb planowania, analizy
i sprawozdawczoSci. Konto 401 mo2e wykazywa6 w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
wyraza wysoko6c poniesionych koszt6w. Saldo konta 401 przenosi sig w koricu roku
obrotowego na konto 860.
Konto 402 - ,,Uslugi obce"
Konto 402 sluzy do ewidencji koszt6w z tytulu uslug obcych wykonywanych na rzecz dzialalno5ci
jednostki.
Ewidencja analityczna prowadzona jest w rozbiciu na rodzaje uslug. Rozbicie dotyczy
w szczeg6lnoSci uslug remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostalych uslug obcych. Na
stronie Wn konta 402 ujmuje sig poniesione koszty, a na stronie Ma - ich zmniejszenia.
Ewidencjg szczegolowq prowadzi sie wedlug pozycji planu finansowego oraz w przekrojach
dostosowanych do potzeb planowania, analizy i sprawozdawczosci. Konto 402 mo2e
wykazywa6 w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyraza wysokosi poniesionych koszt6w.
Saldo konta 402 przenosi siq w koltcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 403 - ,,Podatki i oplaty"
Konto 403 slu2y do ewidencji w szczeg6lno5ci koszt6w z tytulu podatku akcyzowego, podatku od
nieruchomosci i podatku od Srodk6w transportu, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz
oplat o charakterze podatkowym, a takze oplat: notarialnej, skarbowej i administracyjnej oraz
skladek i wplat do organizacji migdzynarodowych.
Na stronie Wn konta 403 ujmuje siQ poniesione koszty, a na stronie Ma - ich zmniejszenia. Konto
403 mo2e wykazywac w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyra2a wysokoSi poniesionych
koszt6w. Saldo konta 403 pzenosi sie w koncu roku obrotowego na konto 860.
Konto 404 - ,,Wynagrodzenia"
Ewidencja analityczna prowadzona jest w rozbiciu na rodzaj wyplacanych wynagrodzefi.
Rozbicie dotyczy w szczeg6lno6ci wynagrodzei osobowych, bezosobowych, wynagrodzeri
agencyjno - prowizyjnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego -,,13". Konto 404 slu2y do
ewidencji koszt6w dzialalno5ci podstawowej z tytulu wynagrodzen z pracownikami i innymi
osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o prace, umowy zlecenia, umowy
o dzielo, umowy agencyjnej i innych um6w zgodnie z odrgbnymi przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje sig kwotg naleznego pracownikom i innym osobom fzycznym
wynagrodzenia brutto (tj. bez potrqceri z rcznych tytu.l6w dokonywanych na listach plac).
Na stronie Ma ksiqguje sig korekty upzednio zewidencjonowanych koszt6w dzialalnosci
podstawowej z tytulu wynagrodzen oraz na dziei bilansowy przenosi sig je na konto 860.
Konto 405 - ,,Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia ',
Ewidencja analityczna prowadzona jest w rozbiciu na koszty ubezpieczeh spolecznych i koszty
innych Swiadczeh na zecz pracownik6w. Konto 405 slu2y do ewidencji koszt6w dzialalno6ci z
tytulu r62nego rodzaju Swiadczefi na rzecz pracownik6w i os6b fizycznych zatrudnionych na
podstawie umowy o pracg, umowy o dzielo i innych um6w, kt6re nie sq zaliczane do
wynagrodze6.

l8



Na stronie Wn konta 405 ujmuje sie poniesione koszty z tytulu ubezpieczeri spolecznych
i Swiadczen na tzecz pracownik6w i os6b fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o
prace, umowy o dzielo i innych um6w, kt6re nie sq zaliczane do wynagrodzeri.
Na stronie Ma konta ujmuje sig zmniejszenie koszt6w z tytulu ubezpieczenia spolecznego
i Swiadczeh na rzecz pracownik6w i os6b fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, umowy o dzielo i innych um6w, a na dzien bilansowy pzenosi siq je na konto 860.
Konto 409 - ,,Pozostale koszty rodzajowe"
Konto 409 slu2y do ewidencji koszt6w dzialalnoSci podstawowej, kt6re nie kwalifikujq sig do
ujecia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje siQ w szczeg6lno6ci zwroty wydatk6w za
uzywanie samochod6w prywatnych pracownik6w do zadari sluzbowych, koszty krajowych
i zagranicznych podr62y sluzbowych, koszty ubezpieczeri majqtkowych i osobowych, odprawy
z tytulu wypadk6w przy pracy, koszty szkole6, diety radnych, softys6w, ekwiwalent za dzialania
ratownicze OSP, a na stronie Ma - zmniejszenia tych koszt6w. Ewidencjg szczegolowq
prowadzi sig wedlug pozycji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potzeb
planowania, analizy i sprawozdawczosci. Konto 409 moze wykazywa6 w ciegu roku obrotowego
saldo Wn, kt6re wyra2a wysoko56 poniesionych koszt6w. Saldo konta 409 przenosi sig w koricu
roku obrotowego na konto 860.
Konto 4'10 - ,,lnne Swiadczenia finansowane z bud2etu"
Na stronie Wn konta 410 ujmuje siQ poniesione koszty, a w szczeg6lno6ci wyplacone w
uzQdzie stypendia i nagrody oraz zwroly nienale2nie pobranych Swiadczerl. Na stronie Ma -
zmniejszenia tych koszt6w. Konto 410 moze wykazywac w ciqgu roku obrotowego saldo Wn,
kt6re wyraza wysoko66 poniesionych koszt6w. Saldo konta 410 przenosi sig w koricu roku
obrotowego na konto 860.
Konto 490 - "Rozliczenie koszt6w"
W jednostce nie prowadzi sie rozliczei koszl6w.
Zesp6l T 

-,,Przychody, dochody i koszty"
Konta zespolu 7 ,,Przychody, dochody i koszty" slu2q do ewidencji:
1)przychod6w i koszt6w ich osiqgnigcia z tytulu spzeda2y produkt6w, towar6w, przychod6w
i koszt6w operacji finansowych oraz pozostalych przychod6w i koszt6w operacyjnych;
2) podatk6w nieujgtych na koncie 403;
3) dotacji i subwencji otrzymanych, kt6re wplywajq na wynik finansowy.
Ewidencjg szczegolowq prowadzi sig wedlug pozycji planu finansowego oraz stosownie do
potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczoSci oraz obliczenia podatk6w.
Konto 700 - Sprzedai produkt6w i koszt ich wytworzenia.
Slu2y do ewidencji przychod6w ze sprzeda2y na tzecz innych jednostek.
Na stronie Wn konta 700 ksigguje sie koszt wytworzenia sprzedanych produkt6w oraz
zmniejszenie przychod6w ze spzedaZy udokumentowane fakturami korygujqcymi.
Na stronie Ma ujmuje siq pzychody ze spzedazy - w korespondencji z kontami zespotu 1 i 2.
Do konta prowadzi siQ ewidencje dostosowana do potrzeb wymiaru podatk6w oraz polrzeb
sprawozdawczoSci.
Konto 720 - ,,Przychody z tytulu dochod6w budietowych"
Konto 720 sluzy do ewidencji przychod6w z tytulu dochod6w bud2etowych zwiqzanych
bezpoSrednio z podstawowE dzialalno6ciq jednostki, w szczeg6lnoSci dochod6w, do kt6rych
zalicza sie podatki, skladki, oplaty, inne dochody bud2etu paristwa, jednostek samozqdu
terytorialnego oraz innych jednostek, nale2ne na podstawie odrgbnych ustaw lub um6w
miedzynarodowych.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje sig odpisy z tytulu dochod6w bud2etowych, a na stronie Ma
konta 720 ujmuje sig przychody z tytulu dochod6w bud2etowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnic wyodrgbnienie
przychod6w z tytulu dochod6w bud2etowych wedlug pozycji planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochod6w bud2etowych ewidencja szczeg6lowa jest
prowadzona wedlug zasad rachunkowoSci podatkowej, natomiast w zakresie podatk6w
pobieranych przez inne organy ewidencjq szczegolowq stanowiq sprawozdania o dochodach
bud2etowych spozqdzane przez te organy.
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W kolrcu roku obrotowego saldo konta 72O przenosi siq na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.
Konto 750 - ,,Przychody finansowe"
Konto 750 sluzy do ewidencji przychod6w finansowych .

Na stronie Ma konta 750 ujmuje sig pzychody z tytulu operacji finansowych, a w szczeg6lno6ci
przychody ze sptzeda2y papier6w warto5ciowych, pzychody z udzialow i akcji, dywidendy oraz
odsetki od udzielonych po2yczek, dyskonto pzy zakupie weksli, czek6w obcych i papier6w
warto6ciowych oraz odsetki za zwlokg w zaplacie nale2noSci, dodatnie r62nice kursowe.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 750 powinna zapewni6 wyodrQbnienie
przychod6w finansowych z tytulu udzial6w w innych podmiotach gospodarczych, nale2ne
jednostce odsetki.
W koricu roku obrotowego przenosi siq przychody finansowe na strong Ma konta 860 (Wn konto
750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Konto 751 - ,,Koszty finansowe"
Konto 751 sluzy do ewidencji koszt6w finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje sig w szczeg6lnosci wartosc spzedanych udzial6w, akcji
i papier6w warto6ciowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredyt6w i po|yczek, odsetki za
zwloke w zaplacie zobowiqzah, z wyjqtkiem obciq2ajqcych Srodki trwale w budowie, odpisy
aktualizujqce wartosd naleznosci z tytulu operacji finansowych, dyskonto pzy spzedazy weksli,
czek6w obcych i papier6w wartoiciowych, ujemne r62nice kursowe, z wyjqtkiem obciqzajqcych
5rodki trwale w budowie, prowizje od zaciqgnigtych kredyt6w.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 751 powinna zapewni6 wyodrebnienie w zakresie
koszt6w operacji finansowych - naliczone odsetki od pozyczek i odsetki za zwlokg od
zobowiqzafi.
W ko6cu roku obrotowego pzenosi sie koszty operacji finansowych na strone Wn konta 860 (Ma
konto 751).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.
Konto 760 - ,,Pozostale przychody operacyjne"
Konto 760 slu2y do ewidencji przychod6w niezwiqzanych bezpoSrednio z podstawowq
dzialalnoSciq jednostki, w tym wszelkich innych przychod6w niz podlegajqce ewidencji na
kontach:700,720,730,750.
W szczeg6lno5ci na stronie Ma konta 760 ujmuje sig:
1) przychody ze spzedazy material6w w wartosci cen zakupu lub nabycia material6w;
2) pzychody ze spzeda2y Srodk6w trualych, wartoSci niematerialnych i prawnych oraz Srodk6w
tMalych w budowie;
3)odpisane pzedawnione zobowiqzania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodplatnie
otrzymane w tym drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe,
ptzychody o nadzwyczajnej wartosci lub kt6re wystepily incydentalnie;
W kohcu roku obrotowego pzenosi sig pozostale przychody operacyjne na strong Ma konta 860,
w korespondencji ze stronq Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Konto 76'l - ,,Pozostale koszty operacyjne"
Slu2y do ewidencji koszt6w niezwiqzanych bezpoSrednio z podstawowq dzialalnoSciq jednostki.
W szczeg6lno6ci na stronie Wn ujmuje sig kary, odpisane przedawnione, umozone
i nieSciqgalne nale2noSci, odpisy aktualizujqce od nale2no6ci, koszty postQpowania spornego
i egzekucyjnego, szkody spowodowane zdatzeniami trudnymi do pzewidzenia oraz koszty
o nadzwyczajnej wartoSci lub kt6re vvystEpily incydentalnie.
W kollcu roku obrotowego przenosi sig na strong Wn konta 860 - pozostale koszty operacyjne,
w korespondencji ze stronq Ma konta 761.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.
Konto 800 - ,,Fundusz jednostki"
Konto 800 slu2y do ewidencji r6wnowarto6ci majEtku trualego i obrotowego jednostki iich
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Na stronie Wn konta 800 ujmuje sig zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiqkszenia.
Analityka prowadzona jest z podzialem na fundusze.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje sig w szczeg6lnoSci:
1) pzeksiggowanie straty bilansowej roku ubieglego z konta 860;
2) pzeksiqgowanie, pod datq sprawozdania bud2etowego, zrealizowanych dochod6w
bud2etowych z konla 222;
3) pzeksiggowanie, w koficu roku obrotowego, dotacji z bud2etu i Srodk6w bud2etowych
wykozystanych na inwestycje z konta 810;
4) ,oznice z aklualizaq1i Srodk6w trwalych;
5) warto66 sprzedanych, nieodptatnie pzekazanych oraz wniesionych w formie wkladu
niepieniQ2nego (aportu) Srodk6w trwalych, warto6ci niematerialnych i prawnych oraz Srodk6w
trwalych w budowie;
6) warto66 pasyl/v6w pzejetych od zlikwidowanych jednostek;
7) wartoSd aktpv6w pzekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje siq w szczeg6lnoSci:
1 ) pzeksiqgowanie zysku bilansowego roku ubieglego z konta 860;
2)pzeksiqgowanie, pod datq sprawozdania bud2etowego zrealizowanych wydatk6w
bud2etowych z konta 223;
3) wptyw Srodk6w przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
4) r62nice z aktualizacji wyceny Srodk6w trwalych;
5) nieodplatne otrzymanie 6rodk6w trualych, wartoSci niematerialnych i prawnych oraz Srodk6w
trualych w budowie;
6) warto5i aktyw6w pzejeiych od zlikwidowanych jednostek;
7) warto6c objetych akcji i udzial6w;
8) wartoSc aktyw6w otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnic mo2liwo6c ustalenia
ptzyczyn zwiekszei i zmniejszefi funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo
Ma, kt6re oznacza stan funduszu jednostki.",
Konto 810 -,,Dotacje budietowe oraz Srodki z budietu na inwestycje"
Konto 810 slu2y do ewidencji dotacji budzetowych, oruz Srodk6w z budzetu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje sig:
1)wartoS6 dotacji pzekazanych z budzetu w cze6ci uznanej za wykozystane lub rozliczone,
w korespondencji z konlem 224;
2) r6wnowartosc wydatk6w dokonanych pzez jednostki bud2etowe ze Srodk6w bud2etu na
finansowanie Srodk6w trwalych w budowie, zakupu Srodk6w tmalych oraz warto6ci
niematerialnych i prawnych.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje sig pzeksiggowanie, w kollcu roku obrotowego, salda konta
810 na konto 800.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Konto 840 - ,,Rezerury i rozliczenia miQdzyokresowe przychod6w"
Slu2y do ewidencji przychod6w zaliczanych do pzyszlych okres6w oraz innych tozliczeh
miQdzyokresowych i rezerw.
Na stronie Ma tego konta ujmuje sig utwozenie i zwigkszenie rezeMy, a na stronie Wn jej
zmniejszenie oraz rozwi1zanie .

Na stronie Ma tego konta ksigguje siq r6wnie2 powstanie oraz zwiekszenia stanu rozliczefi
migdzyokresowych przychod6w a na stronie Wn ich rozliczenie popzez zaliczenie ich do
przychod6w roku obrotowego.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do tego konta zapewnia ustalenie :

- Stanu rezerw onz pzyczyn zwiQkszenia i zmniejszenia ;

- Stanu rozliczen migdzyokresowych przychod6w z poszczeg6lnych tytul6w oraz przyczyn ich
zwiqkszei i zmniejszeh.
Konto 840 wykazuje saldo Ma kl6re oznacza stan rezerw i tozliczeh miedzyokresowych
przychod6w
Konto 851 - ,,Zakladowy Fundusz Swiadczefi Socjalnych"
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Sluzy do ewidencji stanu oraz zwigkszei i zmniejszeri zakladowego funduszu Swiadczei
socjalnych. Ewidencja szczegolowa do konta powinna pozwoli6 na wyodrgbnienie stanu
zwigkszeh izmniejsze6 zakladowego funduszu Swiadczelr socjalnych z podzialem wedlug zr6del
zwigkszei i kierunk6w zmniejszeri.
Srodki pieniq2ne tego funduszu, wyodrebnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje siq
na koncie 135 ,,Rachunki Srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostale Srodki
majqtkowe ujmuje sig na odpowiednich kontach dzialalnoSci podstawowej jednostki (z wyjqtkiem
koszt6w i przychod6w podlegajqcych sfinansowaniu z funduszu).
Saldo Ma konta 851 wyraza stan zakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych.
Konto 853 - ,,Fundusze celowe"
Slu2y do ewidencji stanu, zwiQkszen i zmniejszen funduszy pozabudzetowych.
Na stronie Wn konta 853 ujmuje siq koszty oraz inne ni2 koszty zmniejszenia funduszy, a na
stronie Ma - przychody oraz pozostale zwigkszenia funduszy.
Ewidencja szczegolowa do konta 853 pozwala na ustalenie zwigkszeri izmniejszeri oraz stanu
ka2dego z funduszy oddzielnie. Saldo Ma konta 853 wyra2a stan funduszy pozabud2etowych.
Konto 855 - ,,Fundusze mienia zlikwidowanych jednostek"
Slu2y do ewidencji r6wnowartoSci mienia zlikwidowanych przedsigbiorstw , komunalnych lub
innych jednostek organizacyjnych, pzejetego ptzez otgany zalo2ycielskie i nadzorujEce.
Na stronie Wn ujmuje siQ zmniejszenia funduszu z tytulu sprzeda2y mienia lub jego likwidacji, a
na stronie Ma - stan funduszu i jego zwigkszenia o r6wnowarto56 mienia zlikwidowanych
pzedsiQbiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustalonq na podstawie bilans6w tych
jednostek, w korespondencji z kontem 015.
Saldo Ma konta 855 wyra2a stan funduszu mienia zlikwidowanych pzedsiQbiorstw lub innych
jednostek organizacyjnych, pzejetego pzez otgan zalo2ycielski lub nadzorujqcy, a nie
przekazanego spolkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nie przejetego na wlasne
potrzeby lub warto66 mienia sprzedanego ale jeszcze niesplaconego.
Konto 860 - ,,Wynik finansowy"
Konto 860 slu2y do uslalania wyniku finansowego jednostki
W koricu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje sig sumg:
- poniesionych koszt6w, w korespondencji z kontem: 400, 401 ,4O2, 4O3, 404,405, 409 i 410;
- kosZ6w operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostalych koszt6w

operacyjnych, w korespondencji z kontem 761 ;

Na stronie Ma konta 860 ujmuje siq w koricu roku obrotowego sumg:
- uzyskanych przychod6w, w korespondencji z poszczeg6lnymi kontami zespolu 7;
Saldo konta 860 wyra2a na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn -stratQ netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku nastgpnym, na konto 800.

Konta pozabilansowe

Konto 090 - " Obce Srodki trwale "
Konto slu2y do ewidencji stanu ilosciowo - wartosciowego mienia pzekazanego oraz spzgtu
obrony cywilnej przekazanego w nieodplatne uzytkowanie na rzecz jednostki na podstawie
um6w.
Na stronie Wn ujmuje sig wszelkie zwiqkszenia mienia u2ytkowanego, a w szczeg6lnoSci
pzyjecie nowego spzetu, przeszacowanie spzetu.
Na stronie Ma ewidencjonuje siQ wszelkie zmniejszenia w stanie spzgtu a w szczeg6lnoSci
przeszacowanie, likwidacja, zwrot spzgtu.
Konto 091 - " Srodki trwale w likwidacji "
Konto sluzy do ewidenc.ji Srodk6w tmalych w likwidacji. Postawienie Srodka trwalego w stan
likwidacji oznacza jego wycofanie z uzytkowania i zdjecie z ewidencji bilansowej Srodk6w
trwalych jego wartoSci poczqtkowej oraz dotychczasowego umorzenia.
Na stronie Wn ujmuje siQ warto56 poczqtkowq Srodk6w trwalych postawionych w stan likwidacji
pod datE ich wyksiegowania z ewidencji bilansowej.



Na stronie Ma ewidencjonuje sig rozch6d tych Srodk6w z datq dokonania ich lizycznej likwidacji
(rozbi6rki, zniszczenia, zlomowania).
Saldo Wn konta oznacza warto66 Srodk6w trualych postawionych w stan likwidacji, ale jeszcze
fizy cznie istniejqcych.
Ewidencja szczegolowa powinna umo2liwi6 ustalenie na dany dzien ilo56 i wartosc
poszczeg6lnych Srodk6w trwalych postawionych w stan likwidacji.
Konto 092 - " Obce Srodki tnrale - sprzet u|yczony przez MSWiA "
Slu2y do ewidencji stanu ilosciowo wartosciowego spzQtu u2yczonego przekazanego pzez
Ministerstwo Spraw Wewngtznych i Administracji .

Na stronie Wn ujmuje siQ zwigkszenia wartosci spzgtu, a w szczeg6lnoSci pzyjgcie nowego
spzgtu, korekta wartosci pzeszacowanego spzqtu.
Na stronie Ma ewidencjonuje sig zmniejszenia wartoSci sprzQtu, a w szczeg6lno6ci korekty -
przeszacowanie wartoSci, likwidacja, zwrot spzetu.
Konto 291 ,,Zobowiqzania sporne i warunkowe"
Konto slu2y do ewidencji pozabilansowej wszelkich zobowiqzai spornych iwarunkowych wobec
kontrahent6w krajowych i zagranicznych, w tym m.in.

wystawionych przez Gminq i Miasto Czenwionka-Leszczyny weksli slu2qcych
zabezpieczeniu udzielonych gminie kredyt6w i pozyczek,

- zobowiqzafi warunkowych wynikajqcych z otzymanych decyzij w sprawie oplat i kar
pienig2nych dotyczqcych wycinki drzew ,

- nieuznane przez jednostkg roszczenia skierowane przez kontrahent6w na drogq
postepowania spornego (sqdowego).

Na stronie Ma ujmuje sig warto6i powstalego zobowiqzania spornego i warunkowego
(podpisanie umowy kredytu lub po2yczki i wystawienie weksla in blanco, otzymanie decyzji),
a po stronie Wn wyga6nigcie tego zobowiqzania (splata zobowiqzania izwrot weksla lub
w przypadku wypelnienia weksla przez bank - wykup weksla lub wykonanie czynno6ci
wskazanych w decyzji o wycince drzew). Zwr6cony weksel podlega fizycznej likwidacji
z przeprowadzenia kt6rej spozqdza siQ protokol likwidacyjny. Konto mo2e wykazywa6 saldo Ma,
kt6re okreSla stan zobowiEzai warunkowych.
Ewidencja analityczna powinna umo2liwi6 ustalenie zobowiqzah warunkowych wedlug tytul6w
oraz poszczeg6lnych kontrahent6w, z podzialem na krajowe i zagraniczne.
Konto 292 ,,Nale2no6ci warunkowe"
Konto sluzy do ewidencji pozabilansowej wszelkiego rodzaju krajowych i zagranicznych
nale2no6ci warunkowych w tym m.in.

- nale2no6ci warunkowych z odroczonym terminem ptatnoSci wynikajqcych z wydanych
decyzji w sprawie oplat i kar pienig2nych za usunigcie dzew,

- inne naleznoSci warunkowe.
Na stronie Wn ujmuje sie warto6c nale2noici warunkowych( pod datq ich powstania ), a po
stronie Ma wyga6niecie tej naleznosci (np. wykonanie czynno6ci wskazanych w decyzji
o wycince drzew).
Ewidencja analityczna powinna umozliwic ustalenie nale2nosci warunkowych wedlug
poszczeg6lnych tytul6w oraz kontrahent6w, z podzialem na krajowe i zagraniczne.

Naczelnicy wydzial6w merytorycznych, kierownicy referat6w oraz samodzielne stanowiska
prowadzqcy czynnosci zmiezlqce do powstania naleznosci lub zobowiqzan spornych
i warunkowych ponoszq odpowiedzialnoSc za terminowe pzedkladanie informacji zwiqzanej
z powstaniem lub wygasnigciem nale2nosci lub zobowiqzah spornych i warunkowych do
wydzialu Finansowo-Bud2etowego. Pracownicy w/w zobowiqzani sq do pzedlo2enia niniejszej
informacji w terminie do 5-go dnia miesiqca nastgpujqcego po miesiEcu, w kt6rym powstala
nale2noS6 lub zobowiqzanie sporne - celem terminowego ujqcia w ksiegach rachunkowych.
Konto 910 ,,Nota z podatk6w i rejestru oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi"
Konto sluzy do ewidencji kwot zwiqzanych ze sprawozdaniem RB 27S w kwartalnych okresach
sprawozdawczych. Ewidencja analityczna konta dotyczy kwot wykazywanych w kolumnach:
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potrecenia, zaleglosci, skutki obnizenia g6rnych stawek podatk6w, skutki udzielonych ulg i

zwolnielr, umorzenia zaleglosci podatkowych, tozloaenia na raly, odroczenia terminu platnosci,
zwolnienia z obowiEzku pobrania, ograniczenie poboru. Kwoty przypisane w okresach
sprawozdawczych podlegajq wyksiggowaniu w miesiqcu nastepnym po kwartale.
Konto 9l l ,,Zabezpieczenia - Gwarancje ubezpieczeniowe"
Konto slu2y do ewidencji depozyt6w skladanych jako gwarancyjne zabezpieczenie nale2ytego
wykonania umowy i usuniecia wad lub usterek w zrealizowanych zadaniach.
Ewidencja analityczna prowadzona wedlug zabezpieczonych zadan na kt6re skladana jest
gwarancja.
Konto 912 ,, Sprawozdania urzgd6w skarbowych"
Konto slu2y do ewidencji kwot wykazywanych w sprawozdaniach uzgd6w skarbowych w
okresach sprawozdawczych. Ewidencja analilyczna konta dotyczy kwot wykazywanych w
kolumnach: zaleglo5ci oraz kolumnach saldo korlcowe nale2no6ci pozostale do zaplaty ogolem.
Kwoty przypisane w okresach sprawozdawczych podlegajq wyksiggowaniu w miesiqcu
nastQpnym po kwartale.
Konto 9{3,, Sprawozdania z zada(r zleconych"
Konto slu2y do ewidencji kwot zwiqzanych z realizaqq zadaf z zakresu administracji rzqdowej
oraz innych zadah zleconych jednostkom samozqdu terytorialnego ustawami wykazywanych w
czeSci B sprawozdania RB-272. Ewidencja dotyczy kwot wykazywanych w kolumnach
naleznoSci, zalegloSci i nadplaty wykazywanych w okresach sprawozdawczych ptzez jednostki
bud2etowe gminy realizujqce te zadania. Analityka powy2szych kwot znajduje siq w tych
jednostkach.
Kwoty przypisane w okresach sprawozdawczych podlegajq wyksiggowaniu w miesiqcu
nastgpnym po miesiqcu sprawozdawczym.
Konto 974 ,, Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego"
Konto slu2y do pozabilansowej ewidencji kwot wydatk6w uznanych za wykonane w ramach
funduszu soleckiego.
Na stronie WN konta 974 ewidencjonuje sig wartoS6 dokonanych wydatk6w w ramach funduszu
soleckiego. Zapisu dokonuje siQ w dacie poniesienia wydatku na podstawie dokumentu
stanowiqcego podstawg jego dokonania.
Na stronie Ma ujmuje sig r6wnowartoSd zrealizowanych wydatk6w funduszu soleckiego w danym
roku.
Obroty strony Wn przenoszone sE na koniec roku do kolumny 10 ,, Wydatki zrealizowane w
ramach funduszu soleckiego' sprawozdania RB-28 z wykonania planu wydatk6w bud2etowych
jednostki samozqdu terytorialnego za okres od poczEtku roku do dnia 31 grudnia.
Do konta 974 nalezy prowadzic ewidencje szczegolowq umo2liwiajecq ustalenie kwoty
poniesionych wydatk6w z podzialem na poszczeg6lne solectwa.
Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia miqdzy jednostkami"
Konto slu2y do ewidencji kwot wynikajqcych ze wzajemnych rozliczeh migdzy jednostkami
w celu spozqdzenia lqcznego sprawozdania finansowego. Podzial analityczny uwzglqdnia
rodzaje sprawozdai na potrzeby kt6rych dokonuje sig wylqczei. Wyodrqbnia sig wzajemne
wylqczenia na zecz spozEdzenia:

1. lEcznego bilansu i bilansu skonsolidowanego - kwoty wzajemnych naleznoSci i

zobowiqzai oraz innych rozrachunk6w o podobnym charakterze jednostek
podlegajqcych wylqczeniom, w podziale na nale2noSci i zobowiqzania, z tytulu dostaw i

uslug oraz pozostalych nale2noSci izobowiqzania, wynikajqce z ewidencji bilansowej na
ostatni dzie6 kazdego roku (saldo) przenosi siQ na dziei 31 grudnia na konto 976. Kwoty
naleznosci izobowiqzai objetych wylqczeniami z bilansu lqcznego sq kwotami brutto,
obejmujEcymi podatek od towar6w i uslug.

2. lAcznego rachunku zysk6w i strat - kwoty przychod6w i koszt6w z tytulu operacji
dokonpvanych miQdzy jednostkami organizacyjnymi podlegajqcymi wzajemnym
wylqczeniom ewidencjonuje sig przez okres calego roku. Wylqczeniu podlega kwota
przychod6w i r6wna jej kwota koszt6w. Wylqczenia dokonuje siq w warto6ciach netto



uwzgledniajEc podzial przychod6w i koszt6w zgodny z ukladem pozycji aktualnego wzoru
rachunku zysk6w i strat.

3. Lqcznego zestawienia zmian w funduszu jednostki - wylqczeniom podlegajq kwoty
dotacji przekazanych dla zakladu budzetowego (za wyjqtkiem dotacji na inwestyc.je).

Konto 980 - "Plan finansowy wydatk6w budietowych"
Konto 980 slu2y do ewidencji planu finansowego wydatk6w budzetowych dysponenta Srodk6w
bud2etowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje sig plan finansowy wydatk6w bud2etowych oraz jego zmiany.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje siq:
1 ) r6wnowartoS6 zrealizowanych wydatk6w bud2etowych;
2) warto56 planu niewygasajEcych wydatk6w bud2etowych do realizacji w roku nastgpnym;
3) wartoSi planu niezrealizowanego i wygaslego.
Ewidencja szczegolowa do konta 980 jest prowadzona w szczegolowo6ci planu finansowego
wydatk6w bud2etowych.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.
Konto 981 - "Plan finansowy niewygasajqcych wydatk6w"
Konlo 981 slu2y do ewidencji planu finansowego niewygasajqcych wydatk6w bud2etowych
dysponenta 6rodk6w bud2etowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje sie plan finansowy niewygasajqcych wydatk6w bud2etowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje sig:
1) r6wnowarto56, zrealizowanych wydatk6w budzetowych obciq2ajecych plan finansowy
niewygasajqcych wydatk6w bud2etowych;
2) warto66 planu niewygasajqcych wydatk6w bud2etowych w czqSci niezrealizowanej lub
wygaslej.
EwidencjQ szczegolowq do konta 981 prowadzi siq w szczegolowo6ci planu finansowego
niewygasajqcych wydatk6w bud2etowych.
Konto 981 nie powinno wykazywac salda na koniec roku.
Konto 990 - ,,Rozrachunki z osobami trzecimi z tytulu ich odpowiedzialno6ci za
zobowiezania podatkowe podatnika"
Konto 990 sluzy do ewidencji kwot nale2nych od os6b trzecich i realiza$i tych zobowiqzaf.
Ksiggowah dokonuje siQ nie stosujqc zasady dwustronnego zapisu.
Je2eli orzeczono o odpowiedzialnoSci solidarnej dw6ch lub wiQcej os6b tzecich, dla kalde! z
tych os6b otwiera sig osobne pozabilansowe konto szczegolowe do bilansowego konta
szczegolowego lego samego podatnika, na kazdym koncie osoby trzeciej przypisujqc na stronie
Wn kwotg lub kwoty wynikajEce z decy4i ozekaiqcej odpowiedzialnoS6 os6b tzecich.
Na poziomie pozabilansowych kont szczegolowych ksiegowa6 dokonuje siQ na koncie tej osoby
trzeciej, kt6rej dotyczy dow6d ksiggowy, z zastze2eniem, 2e wplaty oraz zwroty nadplat,
dotyczace kwot okre6lonych w ust. 2, ksigguje siQ r6wnoczesnie na koncie podatnika, do kt6rego
prowadzone jest konto osoby trzeciej.
Stan zobowiqzafi iich realizacji okreSla sie na podstawie zapis6w na bilansowym koncie
szczego.lowym podatnika, dla kt6rego otzeczono odpowiedzialnos6 osoby tzeciej lub os6b
trzecich-
Gdy na bilansowym koncie podatnika kwota zobowiqzai, podlegajecych zaplacie przez osobg
lub osoby trzecie, zoslanie zr6wnowa2ona sumq wplat tych os6b, Medy zobowiqzanie wygasa.
Tym samym wygasajq r6wnie2 zobowiqzania osoby lub os6b trzecich z tego tytulu. Je2eli,
w pzypadku kilku os6b tzecich, po wyga6nieciu zobowiqzania, na pozabilansowym koncie
osoby tzeciej czqs6 przypisanej jej kwoty nale2nosci pozostanie niezr6wnowa2ona wplatami tej
osoby, wtedy ta czq56 kwoty podlega odpisaniu. Odpisania dokonuje siQ na podstawie
dokumentu wewngtznego.
Konto 991 -,,Rozrachunki z inkasentami z tytulu pobieranych przez nich podatk6w i oplat
podlegajqcych przypisaniu na kontach podatnik6w"
Na koncie 991 ewidencjonuje siq kwoty pobrane przez inkasent6w i odprowadzone na wla6ciwy
rachunek bankowy uzedu.
1 ) na stronie Wn konta 991 ksigguje si9:
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a) przypisy w wysoko6ci nalezno5ci do pobrania w kwocie pobranej, wynikajqcej z zestawienia
dowod6w stanowiqcych podstawg dokonania wplaty (dokumenty wymiarowe, kwitariusz
przychodowy),
b) odsetki za zwloke i inne nale2no5ci uboczne w kwocie wplaconej;
2) na stronie Ma konta 991 ksigguje sig:
a) wplaty kwot pobranych pzez inkasenta, dokonane na rachunek bie2qcy uzgdu.
Na koncie 991 ksiqgowai dokonuje sig nie stosujqc zasady dwustronnego zapisu.
Konto 998 - ,,Zaangaiowanie wydatk6w budietowych roku bie2qcego"
Konto 998 sluzy do ewidencji prawnego zaanga2owania wydatk6w bud2etowych danego roku
bud2etowego oraz niewygasajqcych wydatk6w bud2etowych ujqtych do realizacji w danym roku
bud2etowym.
Na stronie Wn konta 998 ujmuje siq:
1 ) r6wnowartos6 sfinansowanych wydatk6w bud2etowych w danym roku budzetowym,
2) r6wnowartosd zaangazowanych wydatk6w, kt6re bgdq obciq2aly wydatki roku nastepnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje sie zaangazowanie wydatk6w, czyli warto6c um6w, decyzji
i innych postanowiei, kt6rych wykonanie spowoduje konieczno66 dokonania wydatk6w
bud2etowych w roku bie2qcym.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Konto 999 - ,,Zaangaiowanie wydatk6w budietowych przyszlych lat"
Konto 999 sluzy do ewidencji prawnego zaangazowania wydatk6w bud2etowych pzyszlych lat
oraz niewygasajqcych wydatk6w, kt6re majE by6 zrealizowane w latach nastgpnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje sig r6wnowartosd zaangazowanych wydatk6w budzetowych
w latach poprzednich, a obcie2ajqcych plan finansowy roku biezqcego jednostki bud2etowej lub
plan finansowy niewygasajqcych wydatk6w ptzeznaczony do realizacji w roku bie2qcym.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje sie wysoko56 zaangazowanych wydatk6w lat pzyszlych.
Na koniec roku konto 999 mo2e wykazywai saldo Ma oznaczajqce zaangazowanie wydatk6w
budzetowych lat przyszlych.

ff6r***
'n''f ''Piotcle!:z
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BURNTISTR.Z
GMINYI MIASTA

(' zer* ronka'L,*zcz'lrry Zalacznik rtr3h
Do 2arzadzenia nr. 19! lt z
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 29 grudnta 2017t

Wykaz kont dla budietu gminy.

N umer

konta

Nazwa konta Zasady ewidencji analitycznej Uwagi

1. 2. 3. 4.

133 Rachunek budzetu

Prowadzona wedlug poszczeg6lnych rachunk6w,

sluzy do ewidencji operacji pienie2nych

Cokonywanych na bankowych rachunkach

budzetu.

Bank aktualnie

obslugulqcy

bud2et jednostki.

134 Kredyty bankowe
Prowadzona w spos6b umozliwiajacy ustalenie

stanu zadluzenia wedlug um6w kredytowych.

135
Rachunek Srodk6w na

niewygasajqce wydatki

Prowadzona wg planu wydatk6w

niewygasajacych

140
Srodki pieniQzne w

drodze

Slu2y do ewidencji Srodk6w pienieznych v!,

drodze.

222
Rozliczenie dochod6w

bud2etowych

Ewidencja prowadzona w spos6b umozliwiajqcy

ustalenie stanu rozliczen z poszczeg6lnym

ednostkami bud2etowymi z tytulu zrealizowanych

ptzez nie dochod6w bud2etowych.

223
Rozliczenie wydatk6w

budzetowych

Ewidencja prowadzona w spos6b umozliwiajqcy

ustalenie stanu rozliczen z poszczeg6lnym

iednostkami budzetowymi z tytulu przelanych na

ich rachunki Srodk6w bud2etowych

przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez

nie wydatk6w budzetowych.

224 Rozrachunki budzetu
Prowadzi sie wedlug poszczeg6lnych tytul6w

oraz wedlug poszczeg6lnych budzet6w.

225

Rozliczenie

niewygasajqcych

wydatk6w

Ewidencja powinna zapewnid mozliwoS(

ustalenia stanu rozliczei z poszczeg6lnym

ednostkami budzetowymi z tytulu przekazanych

m Srodk6w na realizacjQ niewygasajqcych

wydatk6w

240 Pozostale rozrachunki
Wedlug poszczeg6lnych tytul6w oaz

kontrahent6w

I



250 Nale2noSci finansowe

widencja szczego.lowa powinna

ustalenia stanu naleznosci

mi kontrahentami wedlug tyt

260 ZobowiEzania finansowe

Ewidenc.ja powinna byd prowadzona w spos6b

zapewniajqcy ustalenie stanu zobowiEzan z

poszczeg6lnymi kontrahentami wedlug tytul6lt

zobowiaza6.

290
Odpisy aktualizujqce

nale2noSci
Nie prowadzi siq podzialu ewidencji analitycznej

901 Dochody budzetu

Ewidencja prowadzona wedlug podzialek

klaslikacji budzetowej z wyjqtkiem dochod6w

zaksiqgowanych na podstawie sprawozdaf

budzetowych kt6re w tym przypadku stanowiq

ewidencjQ analitycznq.

902 Wydatki budzetu

Ewidencja prowadzona wedlug podzialek

klasyfikacji budzetowej z wyjqtkiem wydatk6w

zaksiQgowanych na podstawie sprawozdaf

bud2etowych kt6re w tym przypadku stanowiq

ewidencje analityczna.

903 Niewykonane wydatki

Analityke prowadzi siQ z podzialem na wydatk

niewygasajqce z mocy Uchwaly Bud2etowej

z mocy ustawy o finansach publicznych.

904 Niewygasajqce wydatki

Analitykg prowadzi siQ z podzialem na wydatkl

niewygasajEce z mocy Uchwaly Budzetowej

z mocy ustawy o finansach publicznych.

909
Rozliczenia

miQdzyokresowe

Ewidencja powinna umozliwiad ustalenie stanL

'ozliczen miedzyokresowych wedtug ich tytulow.

960
Skumulowane wyniki

budzetu
\ie prowadzi sie podzialu ewidencji analitycznej

961
Wynik wykonania

budzetu
\ie prowadzi sie podzialu ewidencji analitycznej

962
Wynik na pozostalych

operacjach
Nie prowadzi siQ podzialu ewidencji analitycznej
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991 Planowane dochody
bud2etu

Nie prowadzi siq podzialu analitycznego.

Zmiany dokonywane sq zgodnie z uchwalami

@dy i ZatzEdzenia m i Burmistrza,

992 Planowane wydatki
budzetu

Nie prowadzi sig podzialu analitycznego

Zmiany dokonywane sE zgodnie z uchwalam

.ady i Zazedzeniam i Burmistrza,

993
Rozliczenia z innymi

budzetami

Ewidencja analilyczna prowadzona jest dla

kazdego kontrahenta

994 Wolne Srodki Nie prowadzi sig ewidencji analitycznej.

Konta pozabilansowe

Zasady funkcjonowania kont dla budietu gminy - cze66 opisowa

Konta bilansowe

Konto '133 - ,,Rachunek budietu"
Konto 133 sluzy do ewidencji operacji pieniq2nych dokonywanych na bankowych rachunkach
budzetu. Zapisy na koncie 133 dokonywane sq wylqcznie na podstawie dowod6w bankowych
i muszq byc zgodne z zapisami w ksiggowoSci banku. W razie stwierdzenia blEdu
w dowodzie bankowym, ksigguje siQ sumy zgodnie z wyciegiem, natomiast r62nice
wynikajqce z blgdu odnosi sig na konto 240, jako ,,sumy do wyjaSnienia". R62nice te
wyksiggowuje sig na podstawie dokumentu bankowego, zawierajqcego sprostowanie blgdu.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje siQ wplywy Srodk6w pieniQ2nych na rachunek bud2etu,
w tym r6wnie2 splaty dotyczece kredytu udzielonego Wzez bank na rachunku bud2etu oraz
wplywy kredyt6w przelanych przez bank na rachunek bud2etu, w korespondencji z kontem
134.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje sie wyplaty z rachunku budzetu, w tym r6wnie2 wyplaty
dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku bud2etu (saldo kredytowe
konta 133) oraz wyplaty z tytulu splaty kredytu pzelanego Wzez bank na rachunek bud2etu,
w korespondencji z kontem 134.
Na koncie 133 ujmuje siQ r6wnie2 lokaty dokonywane ze Srodk6w rachunku bud2etu.
Konto 133 mo2e wykazywa6 saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta '133 oznacza stan Srodk6w pieniq2nych na rachunku bud2etu, a saldo Ma
konta 133 - kwotg wykozystanego kredytu bankowego, udzielonego pzez bank na
rachunku budzetu.
Konto 134 - ,,Kredyty bankowe"
Konto slu2y do ewidencji kredyt6w bankowych zaciqgnietych na finansowanie bud2etu.
Po stronie Wn konla 134 ujmuje sie splatQ lub umorzenie kredytu.
Po stronie Ma konta 134 ujmuje siq kredyt bankowy na finansowanie bud2etu oraz odsetki od
kredytu bankowego .

Konto 134 moze wykazywa6 saldo Ma, oznaczajEce zadluzenie z tytulu kredyt6w
zaciqgnigtych na finansowanie bud2etu (tj. kredyt i odsetki od kredytu).
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 134 powinna umo2liwic ustalenie stanu
zadluaenia wed,lug um6w kredytowych. Kwoty naleznych do splaty odsetek ustala sig na
koniec ka2dego roku. W okresach kwartalnych ewidencjonuje siq dokonane splaty odsetek.
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Konto 135 ,,Rachunek 6rodk6w na niewygasajqce wydatki,,
Konto 135 sluzy do ewidencji operacji pieniq2nych na rachunku bankowym Srodk6w na
niewygasajqce wydatki.
Zapisy na koncie 135 sq dokonyvvane wylqcznie na podstawie dokument6w bankowych,
w zwi4zku z czym musi zachodzi6 zgodno6d zapis6w migdzy jednostkq a bankiem.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje siQ wplywy Srodk6w pienig2nych na rachunek Srodk6w na
niewygasajqce wydatki, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 135 ujmuje sig wyplaty z rachunku srodk6w na niewygasaiqce wydatki
na pokrycie wydatk6w niewygasajqcych, w korespondenqi z konlem 225.
Konto 135 mo2e wykazywai saldo wn oznaczlqce stan srodk6w pieniQznych na rachunku
Srodk6w na niewygasajqce wydatki.
Konto 140 -,,Srodki pieniq2ne w drodze"
Konto slu2y do ewidencji Srodk6w pienig2nych w drodze, w tym:
1) Srodk6w otrzymanych z innych bud2et6w w przypadku, gdy Srodki te zostaly przekazane
w poprzednim okresie sprawozdawczym i sq objgte wyciqgiem bankowym z datq nastQpnego
okresu sprawozdawczego;
2) kwot wplacanych przez inkasent6w za posrednictwem poczty lub bezposrednio do banku
z tytulu dochod6w bud2etovvych w pzypadku potwierdzenia wplaly pzez bank w nastQpnym
okresie sprawozdawczym;
3) przelew6w dochod6w bud2etowych zrealizowanych pzez bank platnika w okresie
sprawozdawczym i objetych wyciegami bankowymi z rachunku biezqcego bud2etu w
nastepnym okresie sprawozdawczym.
Srodki pienig2ne w drodze sq ewidencjonowane na pzelomie okres6w sprawozdawczych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje sie zwigkszenia stanu Srodk6w pieniQznych w drodze, a na
stronie Ma - zmniejszenia stanu Srodk6w pienig2nych w drodze.
Konto 140 moze wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza slan Srodk6w pieniq2nych w drodze.
Konto 222 -,,Rozl iczen ie dochod6w budietowych',
Konlo 222 slu2y do ewidencji rozliczei z jednostkami bud2etowymi z tytulu zrealizowanych
przez te jednostki dochod6w bud2etowych.
Na stronie wn konta 222 ulmuje sig dochody bud2etowe zrealizowane jednostki bud2etowe i

uzqd obslugujqcy organ podatkowy jednostki samozedu terytorialnego, w wysokosci
wynikajEcej z okresowych sprawozdai jednostek bud2etowych, w korespondencji z kontem
901.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje sie przelewy dochod6w bud2etowych na rachunek bud2etu,
dokonane pzez jednostki bud2etowe i urzqd obslugujqcy organ podatkowy jst w
korespondencji z kontem 133.
Konlo 222 moze wykazywac dwa salda.
saldo wn konta oznacza stan dochod6w budzetowych zrealizowanych przez jednostki
i objgtych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek bud2etu.
Saldo Ma konla 222 oznacza stan dochod6w budzetowych przekazanych przez jednostki na
rachunek bud2etu, lecz nieobjgtych okresowymi sprawozdaniami,
Konto 223 - ,,Rozliczenie wydatk6w bud2etowych"
Konto 223 sluzy do ewidencji tozlic,zeh z j - Uzqdem Gminy i Miasta, jednostkami oSwiaty,
Osrodkiem Pomocy Spolecznej, Miejskim Osrodkiem Sportu i Rekreacji, Zazqdem Drog
i Sluzb Komunalnych) z tytulu dokonanych przez te jednostki wydatk6w bud2etowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje sig Srodki przelane z rachunku budzetu na pokrycie
wydatk6w tych jednostek , w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje siq wydatki dokonane przez jednostki w wysokosci
wynikajqcej z okresowych sprawozdai tych jednostek, w korespondencji z kontem 902.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych Srodk6w na rachunki biezqce jednostek , lecz
niewykorzystanych na pokrycie wydatk6w bud2etowych.
Konto 224 -,,Rozrachunki budietu"
Konto 224 sluzy do ewidencji rozrachunk6w z innymi bud2etami.



Ewidencja szczegolowa do konta 224 powinna umo2liwic ustalenie stanu nale2nosci
i zobowiqzafi wedlug poszczeg6lnych tytul6w oraz wedlug poszczeg6lnych bud2et6w.
Konlo 224 moze wykazywad dwa salda.
Saldo Wn konla 224 oznacza stan nalezno5ci, a saldo Ma konta 224 - slan zobowiazafl
bud2etu z tytulu pozostalych rozrachunk6w.
Konlo 225 - "Rozliczenie niewygasajqcych wydatk6w"
Konlo 225 sluzy do ewidencji rozliczei z jednostkami bud2etowymi z tytulu zrealizowanych
pzez te jednostki niewygasajEcych wydatk6w.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje siq Srodki przelane z rachunku bud2etu na pokrycie
niewygasajqcych wydatk6w jednostek budzetowych.
Na stronie Ma konta 225 ujmule sie wydatki zrealizowane przez jednostki bud2etowe oraz
przelewy Srodk6w niewykorzystanych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 225 powinna zapewni6 mo2liwoSc ustalenia
stanu rozliczei z poszczeg6lnymi jednostkami bud2etowymi z tytulu pzekazanych im
Srodk6w na realizacjg niewygasajqcych wydatk6w.
Konto 225 moze wykazywai saldo Wn, kt6re oznacza stan nierozliczonych Srodk6w
przekazanych jednostkom budzetowym na realizacjg niewygasajqcych wydatk6w.
Konto 240 - ,,Pozostale rozrachunki"
Konto 240 slu2y do ewidencji innych rozrachunk6w zwiqzanych z rcalizacjq bud2etu,
z wyjEtkiem rozrachunk6w i tozliczefi ujmowanych na kontach 222,223, 224, 225, 2SO, 260.
Konto 240 moze wykazywad dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan nale2noSci, a saldo Ma konta 240 - stan zobowiqzafl
z tytulu pozostalych rozrachunk6w.
Konto 250 - ,,Nale2no6ci finansowe"
Konto 250 slu2y do ewidencji nale2noSci zaliczanych do nale2nosci
a w szczeg6lno5ci z tytulu udzielonych pozyczek.
Na stronie Wn konta 250 ujmuje sig powstanie i zwiqkszenie nale2nosci

finansowych,

finansowych,
a na stronie Ma - ich zmniejszenie.
Konto 250 mo2e wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci finansowych,
a saldo Ma stan nadplat z tytulu naleznogci finansowych.
Konto 260 - ,,Zobowiqzania finansowe"
Konto 260 slu2y do ewidencji zobowiqzan zaliczanych do zobowiqzari finansowych,
z wyjqtkiem kredyt6w bankowych, a w szczeg6lno6ci z tytulu zaciqgnigtych polyczek
i wyemitowanych instrument6w finansowych.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje siQ wartoSc splaconych zobowiqzafi finansowych, a na
stronie Ma - zaciqgnigtych zobowiqzall finansowych.
Konio 260 mo2e wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadplaconych zobowiqzah
finansowych, a saldo Ma - stan zaciqgnigtych zobowiqza6 finansowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 260 powinna zapewni6 mo2liwoSc ustalenie
stanu zobowiqzah z poszczeg6lnymi kontrahentami wedlug tytul6w zobowiqzari. Kwoty
naleznych do splaty odsetek od zobowiqzah finansowych ustala sie na koniec ka2dego roku.
W okresach kwartalnych ewidencjonuje siq dokonane splaty odsetek.
Konto 290 - "Odpisy aktualizujqce naleinoSci"
Konto 290 slu2y do ewidencji odpis6w aktualizujqcych nale2nosci.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje siq zmniejszenie wartosci odpis6w aktualizujqcych
nalezno5ci, a na stronie Ma zwigkszenie warto5ci odpis6w aktualizujqcych nale2nosci.
Saldo Ma konta 290 oznacza wartosc odpis6w aktualizujqcych nale2no6ci.
Konto 901 - ,,Dochody budietu"
Konto 901 sluzy do ewidencji dochod6w budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje sig dochody bud2etu:
1)na podstawie sprawozdah bud2etowych jednostek budzetowych, w korespondencji
z kontem 222;
2) na podstawie sprawozdai innych organ6w w zakresie dochod6w bud2et6w jednostek
samozqdu terytorialnego, w korespondencji z-konlem 224;
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3) z tytulu rozrachunk6w z innymi budzetami za dany rok budzetowy, w korespondencji
z kontem 224i
4) z innych tytul6w, w szczeg6lnosci subwencje idotacje, w korespondencji z kontem 133;
5) pochodzqce ze 2r6del zagranicznych niepodlegajEce zwrotowi, w korespondencji z kontem
133;
6) pochodzqce z bud2etu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 901 powinna umo2liwiac ustalenie stanu
poszczeg6lnych dochod6w budzetu wedlug podzialek planu finansowego.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumg dochod6w bud2etu jednostki samozqdu terytorialnego
za dany rok.
Pod datq ostatniego dnia roku bud2etowego saldo konta 901 przenosi sig na konto 961.
Konto 902 - ,,Wydatki budietu"
Konto 902 slu2y do ewidencji wydatk6w budzetu jednostki samozqdu te$orialnego. Na
stronie Wn konta 902 ujmuje sie w szczeg6lno5ci wydatki:
1)jednostek bud2etowych na podstawie ich sprawozdar,r bud2etowych, w korespondencji
z konlem 223;
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 902 powinna umo2liwiai ustalenie stanu
poszczeg6lnych wydatk6w bud2etu wedlug podzialek klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumg wydatk6w budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego za
dany rok.
Pod datq ostatniego dnia roku bud2etowego saldo konta 902 przenosi sie na konto 961.
Konto 903 - ,,Niewykonane wydatki"
Konto slu2y do ewidencji niewykonanych wydatk6w zatwierdzonych do realizacji w latach
nastepnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje sig wartoi6 niewykonanych wydalk6w zatwierdzonych do
realizacji w latach nastgpnych w korespondencji z kontem 904.
Pod datq ostatniego dnia roku bud2etowego saldo konta 903 przenosi sig na konto g61.
Konto 904 - ,,Niewygasajqce wydatki"
Konto 904 slu2y do ewidencji niewygasajqcych wydatk6w.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje sig:
1) wydatki jednostek bud2etowych dokonane w ciezar planu niewygasa,iqcych wydatk6w, na
podstawie ich sprawozdah bud2etowych, w korespondencji z kontem 225;
2) przeniesienie niewygasajqcych wydatk6w na dochody bud2etowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje sie wartogc planu niewygasajEcych wydatk6w.
Konto 904 mo2e wykazywac saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasajqcych
wydatk6w lub do czasu wygaSnigcia planu niewygasajqcych wydatk6w.";
Konto 909 - ,,Rozliczenia miedzyokresowe"
Konto 909 sluzy do ewidencji rozliczeh migdzyokresowych.
Na stronie Wn konta 909 ujmuje siQ w szczeg6lnosci koszty finansowe stanowiqce wydatki
przyszlych okres6w (np. odsetki od zaciqgnietych kredyt6w i pozyczek w korespondencji
z kontami 134 lub 260), a na stronie Ma - przychody finansowe stanowiqce dochody
przyszlych okres6w (np.: subwencje i dotacje przekazane w grudniu dolyczqce nastepnego
roku budzetowego).
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 909 powinna umo2liwia6 ustalenie stanu
r ozliczeh m i gdzyokresowych wedlug ich tytul6w.
Konto 960 - ,,Skumulowane wyniki budietu"
Konto 960 slu2y do ewidencji stanu skumulowanych wynik6w budzetu jednostki samozqdu
tefiorialnego.
Konto 960 w ciqgu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczqcych zmniejszenia
lub zwiekszenia skumulowanych wynik6w bud2etu jednostki samozqdu terytorialnego.
W szczeg6lno5ci na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje sig, pod datq zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania bud2etu, odpowiednio pzeniesienie sald kont 961 i 962. Konto
960 moze wykazywai saldo Wn lub saldo Ma.



Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budzetu, a saldo Ma konta 960

- stan skumulowanej nadwy2ki bud2etu.
Konto 961 - ,,Wynik wykonania budietu"
Konto 961 slu2y do ewidencji wyniku wykonania bud2etu, czyli deficytu lub nadwyzki.
Pod datq ostatniego dnia roku bud2etowego na stronie Wn konta g6.'l ujmuje sig
przeniesienie poniesionych w ciqgu roku wydatk6w budzetu, odpowiednio w korespondencji
z kontem 902, oraz niewykonanych wydatk6w, w korespondencji z kontem g03.
Pod datq ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje siq
przeniesienie zrealizowanych w ciqgu roku dochod6w bud2etu, odpowiednio
w korespondencji z kontem 901.
w ewidencji szczegolowej do konta 961 wyodrQbnia siq zr6dla zwigkszeri i rodzaje
zmniejszen wyniku wykonania bud2etu stosownie do potrzeb sprawozdawczo6ci.
Na koniec roku konto 961 moze wykazywac saldo wn lub Ma. Saldo wn oznacza stan
deficytu budzetu, a saldo Ma stan nadwy2ki.
w roku nastepnym, pod datq zatvtierdzenia sprawozdania z wykonania bud2etu, saldo konta
961 przenosi sig na konto 960.

Konto 962 - ,,Wynik na pozostalych operacjach,,
Konto 962 slu2y do ewidencji pozostalych operacji niekasowych wplywajqcych na wynik
wykonania bud2etu.
Na stronie wn konta ujmuje sig w szczeg6lnosci koszty finansowe oraz pozostale koszty
operacyjne zwiqzane z operacjami bud2etowymi, a na stronie Ma konta ujmuje sig
w szczeg6lno6ci pzychody finansowe oraz pozostale przychody operacyjne uiqzane
z operacjami bud2etowymi.
Na koniec roku konto 962 moze wykazywal, saldo wn oznaczaiqce nadwyzkQ koszt6w nad
przychodami lub saldo Ma oznaczajqce nadwy2ke przychod6w nad kosztami.
Pod datE zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud2etu saldo konta 962 pzenosi siq na
konto 960.

Konta pozabilansowe

Konto Konto 991 - ,,Planowane dochody budietowe,,
Konto 991 slu2y do ewidencji planu dochod6w budzetowych oraz jego zmian.
Na stronie wn konta gg1 ujmuje sig zmiany bud2etu, zmniejszaiqce plan dochod6w bud2etu.
Na. stronie Ma konta 991 ujmuje siq planowane dochody budzetu oraz zmiany budzetu,
zwigkszajqce planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 okreSla w ciqgu roku wysokoSd planowanych dochod6w bud2etu.
Pod datq ostatniego dnia roku bud2etowego sumq r6wnq saldu konta ujmuje sig na stronie
Wn konta 991 .

Konto 992 - ,,Planowane wydatki budietowe,,
Konto 992 slu2y do ewidencji planu wydatk6w bud2etu oraz jego zmian.
Na stronie wn konta 992 ujmuje siq planowane wydatki bud2etu oraz zmiany bud2etu
zwiekszajqce planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje sig zmiany bud2etu, zmniejszajqce plan wydatk6w budzetu
lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta gg2 okresla w ciqgu roku wysokosc planowanych wydatk6w budzetu.
Pod datq ostatniego dnia roku budzetowego sumg r6wnq saldu konta ujmuje siq na stronie
Ma konta 992.
Konto 993 - ,,Rozliczenia z innymi bud2etami,,
Konto 993 sluzy do pozabilansowej ewidencji rozliczeh z innymi budzetami i podmiotami
(w tym porqczeh i gwarancji) w ciqgu roku, kt6re nie podrLgaiq ewidencji na kontach
bilansowych.
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Na stronie Wn ujmuje sig nale2noSci od innych bud2et6w i podmiot6w oraz splatg
zobowiqzai wobec innych bud2et6w. Na stronie Wn ujmuje sig r6wnie2 odpis wartoSci
udzielonych porgczeh igwarancji (po uplywie terminu zabezpieczenia zgodnie z umowq)
Na stronie Ma konta 993 ujmuje sie zobowiqzania wobec innych bud2et6w i podmiot6w oraz
wplaty nale2no6ci otzymane od innych bud2et6w. Na stronie Ma ujmuje sig wartoSd
udzielonychporeczei igwarancji.
Konto 993 mo2e wykazywa6 dwa salda.
Saldo Wn konta 993 oznacza stan nale2no6ci od innych bud2et6w i podmiot6w a saldo Ma
konta 993 - stan zobowiqzai. ( w tym z tytulu porQczei i gwarancji)
Ewidencja szczegolowa prowadzona jest odrQbnie dla ka2dego kontrahenta.
Konto 993 jest kontem pozabilansowym. W zwiqzku z tym zapisom dokonywanym na stronie
Wn lub Ma tego konta nie towatzyszq zap isy na stronie przeciwstawnej innego konta.
Konto 994 ,, Wolne Srodki"
Konto slu2y do pozabilansowej ewidencji kwoty wolnych Srodk6w o kt6rych mowa w art. 217
ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Dane dotyczqce wolnych Srodk6w
odzwierciedlajq dane ze sprawozdania ,,Bilans z wykonania bud2etu" i powinny by6
wykazywane p.zez caly rok w tej samej wysokosci.

Na stronie WN konta 994 ewidencjonuje sig warto66 wolnych Srodk6w na dzien 1 stycznia
danego roku,
Na stronie Ma dokonuje siq wyksiggowania wartoSci wolnych Srodk6w w danym roku na
dzief 3"1 grudnia danego roku.
Obroty strony Wn wykazywane sq w kolumnie ,,wykonanie" sprawozdania ,,RB-NDS o
Nadwyzce/Deficycie jednostki samorzqdu terytorialnego.
Do konta 994 nie prowadzi sie ewidencji analitycznej.
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