
Zazqdzenle nr 104 121
Burmistrza Gminy i Miasta Czenrionka - Leszczyny

z dnia 11 marca 2021 roku
w sprawie zasad (polityki) rachunkowoSci

w Urzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny

Na podstawie przepis6w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r.
o rachunkowosci (t.j. Dz.U. z^2!21r, poz.217) i szczeg6lnych ustaleri zawartych w art. 40,
art. 53 ust.'l ustawy z dnia27 sierpnia 2009r.o finansich-publicznych a.i. oz.u. 22o21r.,
poz. 305) oraz w:

1) rozpozqdzeniu Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesnia 2017r. w sprawie
rachunkowosci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa, budzet6w jednostek
samozqdu teMoriarnego, jednostek bud2etowych, samozqdowych zakrad6w
bud2etowych, paristwowych. funduszy cerowych oraz paristwowyctr ponostet<
bud-2etowych majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospotie; eoLlie;it.;. Oz.U.

-. 
z 2020r., poz. U2), zwanego dalq,rozpozqdzeniem,,,

2) rozpozqdzeniu Ministra Finans6w z dnia is pa2dziernika 2010 r. w sprawie zasad
rachunkowosci oraz plan6w kont dla organ6w podatkowych jednoste'k samozqdu
tefiorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375),

zarzedzam, co nastepuje :

sl
wprowadza siq jako obowiqzuiace za^sady (politykq) rachunkowo6ci dotyczqce wykazukont.dla Uzgdu Gminy i Miasta czenvionra-LJszczyny stanowiqca za'rqcznik do
n i n iejszego zazqdzenia.

s2

[So!"q" powierza siq pracownikom vvvdzialu Finansowo-Budzetowego Uzqdu Gminy
i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s3

]raci .mo9 zalqcznik nr 3a do zazqdzenia M 79411r Burmistza Gminy i Miasta
lze.nrvi91la-Les?czyny z dnia 29 grudnia 2O1lr. dotyczqcy wykazu kont dla Uzqdu
Gminy i Miasta Czeruvionka-Leszczyny.

s4
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania.
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Zatacznik
Do zarzEdzenia nr 104t21
Burmistza Gminy i Miasta
Czenvionka-Leszczyny
z dnia 11 marca 2021r

Wykaz kont dla Urzedu Gminy i Miasta Czerrvionka- Leszczyny

Numer

konta

Zesp6l

kont
Nazwa konta

Zdsady ptowadzenia kont analitlaznych i ich

Wwiqzania z kontiami ksiegi gt6wnej Uwagi

1 2 3 4 5
0

Majqtek tnraly

01'l Srodki tnvale

poczqtkowej poszczeg6lnp
iekt6w Srodk6w trualych, ustatenie kom6

nizacyjnlah kt6ryrn powiezono Srodki tMale,

widencja prowadzona komputerowo. Ewi
prowadzona jest tak2e w programie MIENI

wedlug gru

obliczenie amortlzacjl

jowych Srodk6w

poszczeg6lnych

trwalych, povualajaca

talenie wartosci

umozenia i

Wydziale Mienia

erylorycznym

i Geodezji jako wydzial

013

poczqtkowej Srodk6w tnvatych

nych do uzywania oraz lokalizaqi w spos6
mo2liwiajEcy ustalenie kom6rek organizacyjnych

h znajduje sie Srodki tMale. Ewide
losclowo-wartosciowe pozostalych Srodk6w

sie dla nastepujqcych grup wyposazenia:
zestawy komputerowe, komputery, skanery,drukarki,
radiotelefony, centrale telefoniczne,

limafyzalory, telewizory, aparaty fotograliczne

nwentazowych. Ewidencja jest prowadzo

w spos6b umo2liwiajqcy ustaleni

pulerowo

jest prowadzona

015

Mienie

zlikwidowanych

jednostek
zczeg6lnych grup rodzajowych

naprowadzo analitycznie

WartoSci

niematerialne i

niematerialnych i prawnych i os6b za ni
lnych, w spos6b umo2tiwiajEcy

rowadzona poszczeg6lnych

BU n rtielP2
GMt".v . .,,rASTA

Czeft[ rr)rrru L.L;SZgZJmy

Pozostale Srodki

trwale

020
wedlug

I



bliczanie umorzenia wa

)rch. Ewidencia prowadzona komputerowo

iematerialnychrtosci nprawne

skladnik6w fi nansowego majqtku trwalego

6lnychdzona lest wedlug poszczegDlugoterminowe

aktyva finansowe
030

rowadzona jest wsp6lna ewidencja szczeg

la kont 01 1 , 020 .niematerialnych i

prawnych

Umozenie Srodk6w

olaz wa
071

rowadzona jest ewidencia szczegolowa ,ak

013

Umotzenie

pozostalych Srodk6w

trwalych i

pozostalych wartosci

niematerialnYch i

prawnph

072

ial ewidenc,i analitycznei uwzglQdnia odpi

udzial6w w Poszczeg6lnych Podm

podarczych.

dpisy aktualizui

goterminowe

ktywa finansowe
073

budowie w spos6b umo2liwiaiacy wyodrQbnien

inwestycji wedlug poszczeg6lnych

inwestycyjnych, oraz skalkulowanie

lub kosau wytworzenia Poszczeg6l

iekt6w Srodk6w tnilalych oraz

Srodka trwategzona oddzielnie dla ka2dego

iematerialnych i Prawn)rch.

warto

Srodki tnrale w

budowie (lnwestycje)080

rodki pienierne i rachunki bankowe
1

rowski Bank Sp6ldzielczy

prowadzibsluge bankowq UzQdu
Kasa101

klaslikacii budzetowei. ZaPisY

okonlMane na podstawie dokument6w bankowych

stawie banU kowegvvycregpodwydatki
Rachunek bie2acy

iednostki

szu w spos6b umo2liwiaiqcy ustalenie sta

kazdego wYodrqbniondzona odrqbnie dla

k6w ka2dego funduszu

Rachunek Srodkow

funduszy sPecjalnego

gtzeznaczenia
135

dzona iest wedlug rachunk6w bankoq/ch

wedfug kontrahent6w.

lnne rachunki

bankowe139

l)Poszczeg6ln)rch sktadnik6w kr6tkotermino/vyc

stalenie:zona w spos6b umozliwiaiecy u
Kr6tkoterminowe

akt)rwa finansowe
1t10

2

na

130



akt) 
^,6w 

finansowych i innych 6rodk6w pienieznych,

2) Wyra2onego w walucie polskiej i obcej stanu

poszczeg6lnych kr6tkoterminowych akt) r,6w

finansowych i innych Srodkow pienie2nych z

podzialem na poszczeg6lne waluty obce,

3) Wartosci kr6tkoterminowych akt) 
^/6w 

finansowych

i innych Srodkotv pieniQznych powierzonych

poszczeg6lnym osobom za nie odpowiedzialnym.

Srodki pienigzne w

drodze

Ewidencja prowadzona dla Srodk6w pienieznych w

drodze na pzelomie okres6w sprawozdawczych.

2 Rozrachunki i rozliczenia

201

Rozachunki z

odbiorcami i

dostawcam i

Prowadzona wedlug poszczeg6lnych kontrahent6w,

a tak2e wedlug podzialek klasyfikacji budzetowej

uwzglqdniajqc podzial na zobowiqzania wymagalne i

niewynagalne.

221

Naleznosci z tl^ulu

dochod6w

bud2etowych

Wedlug dlu2nik6w i podzialek klasyfikacji budzetowej

Prowadzona w spos6b umozliwiajqcy ustalenie stanu

rozliczeh z tylulu ztealizowanych dochod6w.

223
Rozliczenie wydatk6w

bud2etowych

Ewidencja analityczna z podzialem na

rozliczen.

rodzle

224

Rozliczenie dotacji

bud2etowych

Powinna zapewniac mozliwosc ustalenia wartosci

gtzekazanel dotacji, wedlug .lednostek otaz

przeznaczenia dotacji

225
Rozrachunki z

bud2etami

Prowadzona w spos6b pozwalajEcy na ustalenie

nale2no6ci i zobowiqzafi, wedlug kazdego z Mul6w
rozrachunk6w z budzetem

226

Dfugoterminowe

nale2nosci bud2etowe
Ewidencje powinna umo2liwi6 ustalenie stanu

poszczeg6lnych naleznosci bud2etowych.

229
Pozostale rozrachunki

publicznoprawne

Prowadzona iest w spos6b umozliwiajqcy ustalenie

stanu nale2nosci i zobowiqzan wedlug q ul15w

rozrachunk6w oraz instytucii, z kt6rymi dokon) vane

sa rozliczenia.

231
Rozrachunki z Mulu

wynagrodzen

Prowadzona dla rozliczenia wynagrodzeh

pracownik6w. Zagewnia mo2liwosc ustalenia stan6w

naleznosci i zobowiqzai z tytulu wynagrodzei i

141

222

Rozliczenie

dochod6w

bud2etowych

3



pwiadczei zaliczanych do wynagrodzei

234
Pozosta,le rozrachun

z pracownikami

*lProwadzona 
w spos6b zapewniajqcy ustalenie stanu

lnaleznoSci, 
roszczen i zobowiAzan wg rytut w

lrozrachunk6w.

240 Pozostale rozrachun
lProwadzona 

iest w spos6b zapewniajecy ustalenie

klrozrachunk6w, roszczen i rozliczefi
I

F 
poszczeg6ln)rch q uft5w.

245
Wplywy do

wyjaSnienia

lEwidenc.lg

lporr"."g6

[,r'r*,

analitycznq prowadzi sie wg

lnych tytul6w, kt64rch dotyczE wyjasniane

290
Odpisy aktualizujece

nale2nosci

widencje analitycznq prowadzi sie wg

nych rodzaj6w odpis6w aktualizujqcych

le2noSci

3 Materialy i towary

300
Frowadzona wedfug poszczeg6lnych kontrahent6w, a

Rozliczenie zakuou I' 
lakze 

wedluO podzialek klasyfikacji bud2etowej.

310 Materialy

lProwadzona 
w spos6b zapewniajqcy ustalenie stanu

[aOas6w 
wedfug miejsc ich znaidowania sie oraz

ps6b, kt6rym powierzono pieczQ nad nimi. Analityka

prowadzona recznie w podziale na poszczeg6lne

rodzaie material6w

330 Towary 
lNie 

prowadzi sie ewidenc,i analitycznej.

4 Koszty wedfug rodzaj6w i ich rozliczenie

400 Amortfzacja
lPodzial 

ewidencji analitycznej nie wystepuje

Zuzycie materialow

i energii

lEwidencja 
analityczna prowadzona jest wg podzialek

lklasyfikacji 
bud2etowej, w rozbiciu na koszty zu2ycia

lmaterial6w 
i kosay zuzycia energii.

402 Ustugi obce

Ewidencja analityczna prowadzona jest wedlug

podzialek klasyfikacii budzetowej z podzialem na

rodzal uslug. Dotyczy uslug remontowych,

telekomunikacyjnych oraz pozostalych uslug obc)rch.

lEwidencia prowadzona zgodnie
I

lbudzetowa.

z klasyfikacja
Podatki i oplaty

404

I

lEwidencja 
analityczna prowadzona jest wedlug

lpodzialek klasy'fikacji bud2etowej w rozbiciu na

ldzai wyptacanych wynagrodzen. Dotyczy

Wynagrodzeh osobowych, bezosobowlah,

Wynagrodzenia

4

401

403



encyjno- prowizyjnych i d

nagrodzenia rocznego-,1 3{ki"

405

Ubezpieczenia

spoleczne i inne

Swiadczenia na rzecz

pracownik6w

lEwidencja 
analityczna prowadzona jest wedlug

lpodzialek 
klasyfikacji bud2etowei w rozbiciu na

lkoszty ubezpieczei spolecznych i innych Swiadczerl
I

lna 
rzecz pracownik6w.

Pozostale koszty

rodzajowe

lEwidencja prowadzona

loro.",orna.

zgodnie klasyfikacjqz

4',t0
lnne Swiadczenia

finansowe z budzetu

lEwidencja prowadzona

louot",o*a.

zgodnie klasyfikacjqz

490 Rozliczenie kosa6w 
lNie 

prowadzi sie ewidencji analitycznej.

7 Przychody, dochody i koszty

700
Sprz edaz produkt6w i

koszt ich wytworzenia

lAnalityczny podzial kont wg przedmiot6w i kierunk6w

Ppzedazy 
umozliwia podzial przychod6w na

przychody ze speedazy mienia i przychody ze

lspzeda2y uslug wg pozycji planu finansowego.

720

Przychody z b ulu

dochod6w

budzetowych

lewiOencia 
szczegolowa zapewnia wyodr?bnienie

lprzychod6w 
z tytulu dochod6w budzetowych wedlug

lpozvcli 
planu finansowego

750

Ewidencia analityczna um02liwiajaca wyodrQbnienie

przychod6w z $[ulu udzial6w w innych podmiotach

ospodarczych, nalezne jednostce odsetki od

po2yczek i zaplacone odsetki za zwloke od

nale2nosci, wedlug pozycji planu finansowego .

Przychody fina

751

Ewidencia kosa6w finansowych a w szczegolnosci

setek od kredyt6w i pozyczek oraz odsetek odKosay finansowe

n

760
Pozostale przychody lEwidencje

Ioperacyjne 
lfinansowego

prowadzi siq wedlug pozycji planu

761
Pozostale koszty

operacyjne

Ewidencja analityczna

Pdszkodowan, 
umorzenia,

Sadowego.

uwzglednia kosAy

kosay postepowania

8

800
lProwadzona 

iest wedlug tytut6w arl'ekszei i

fmniejszen 
funduszu jednostki. Analityka

lprowadzona 
jesl z podzialem na fundusze.

Fundusz jednostki

810
Dotacje budzetowe,

Srodki z budzetu na

lProwadzona jest wedlug zadarl, na kt6re
I

lpzekazano 
dotacie, wg jednostek kt6re otrzymaly

5

409

Fundusze, rezerwy i wynik finansowy



inwestycje dotacje. Prowadzona jest takze ewidencja Srodk6w

na inwestycje.

840

Rezenrvy i rozliczenia

miedzyokresowe

przychod6w

Prowadzona jest dla uslalenia stanu rozliczei

miedzyokresowych pzychod6w wg poszczeg6lnych

Vtul6w oraz przyczyn ich zwieksze6 i zmniejszefi.

851

Zakladowy Fundusz

Swiadczen

Socjalnych

ProwEdzona jest w spos6b umozliwiajecy ustalenie

zwi?kszenia, zmniejszenia i stanu funduszu oraz

z wyodrebnieniem Funduszu Mieszkaniowego

855

Fundusz mienia

zlikwidowanych

jednostek

Nie prowadzi sie podzialu ewidencji analitycznei

860 Wynik finansowy
Ewidencja analityczna uwzglQdnia wynik finansowy

urzQdu

Konta pozabilansowe

Konto Tre66 Fasady

pro*nei

prowadzenia kont analitycrnych i ich powiezania z kontami ksi?gi

090
lAnalitvka 

do konta prowadzona recznie w postaci tabelarycznych zestawien

09'l SroOt<i trwae w tifwidacli IAnal

p,oo

it)/ka do konta prowadzona recznie wg poszczeg6lnych grup jednorodn)rch

k6\, trt alych (nisko i wysokocennych),

092 Obce srodki tlwab - S

uzyczony

tzeffi-lity|ra doTonta prowadzona recznie. Spzet wykoz)rst) vany plzez wydziaty
I

|uoeo'
291 Zobowiazania

warunkowe

sporne Fnalityka prowadzona wg tytul6w oraz poszczeg6lnph kontrahent6w

I
I

292 Naleznosci warunkowe :@rodza jenale2nosciikontrahent6w

910 Nota z podatk6w i rejestru

za gospodarowanie

komuaalnlmi.

911 Zabezgieczenia

ubezpieczeniowe.

GwarancpfEwidencla a nal ityczna prowadzo

pxtadana lest gwarancla..

na wedlug zabezpieczonych zadan na kt6re

912 Sprawozdania

skartowych

by sprawozdan budzetowych

913 Sprawozdania dotyczqce

zleconych

zadaf atityka prowadzona na potrzeby sprawozdai budzetowych.

974 Wydatki funduszu soleckiego
Pwidencja 

analityczra wedtug poszczeg6lnych solectw

976 @alitycznaewidenciapo.^,alanaprawid|owewykazaniewylqczenwcelu
6

Cbce Srodki trwale

Analityka prowadzona na potrzeby sprawozdari budzetowych.



ednostkami porzqdzenia lecznego sprawozdania finansowego.

Konto 011 - ,,Srodki trwale"
Slu2y do ewidencji stanu oraz zwiekszefi izmniejszefi warto5ci poczqtkowej Srodk6w trwatych
zwiqzanych z wykonywanq dzialalnosciq jednostki, kt6re nie podlegajq ujgciu na koncie 013,
015.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje sig wszelkie zwiQkszenia, a na stronie Ma - wszelkie
zmniejszenia stanu i warto5ci poczqtkowej Srodk6w tn /alych (z wyjqtkiem umorzenia Srodk6w
trualych, kt6re ujmuje sig na koncie 071 ,Umorzenie Srodk6w tnvalych oraz wartoSci
niematerialnych i prawnych').
Na stronie Wn konta 01 t ujmuje siq w szczeg6lno6ci:
- przychody nowych lub uzywanych Srodk6w trualych pochodzqcych z zakupu gotowych
Srodk6w trwatych lub inwestycji oraz warto66 ulepszeri zwiQkszajqcych warto56 poczqtkowq
Srodk6w trwatych,
- przychody Srodk6w trwalych nowo ujawnionych,
- nieodplatne przyjgcie Srodk6w trwalych,
- zwiQkszenia wartosci poczetkowej Srodk6w trualych dokonywane na skutek aktualizacji ich
wyceny.
Na stronie Ma konta 01 1 ujmuje siq w szczeg6lno6ci:
- wycofanie Srodk6w trwatych z u2ywania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia, zuaycia,
spzeda2y oraz nieodplatnego przekazania,
- ujawnione niedobory Srodk6w tnilratych,
- zmniejszenia warto6ci poczqtkowej Srodk6w trwalych dokonywane na skutek aktualizacji ich
wyceny. 

7

980 Plan finansowy wydat

budzetowych

-Trowadzona w szczeg6lowosci planu finansowego wydatk6w budzetowych

Plan finansowy

niewygasajEcych wydatk6w
lProwadzona 

w szczegolowosci planu finansowego niewygasajEcych wydatk6w

lbudzetowych

981

990 Rozrachunki z osobami trzecimi
z tytulu ich odpowiedzialnosci
za zobowiqzania podatkowe
podatnika |*J

dencja szczeg6lowa prowadzona wedfug rodzalix podatk6w oraz
zczeg6lnych os6b trzecich

991 Rozrachunki z inkasentami z
tytulu pobieranych przez nich
podatk6w podlegajqcych
przypisaniu na kontach
podatnik6w

Ewidencja szczegolowa prowadzona wedlug rodzaj6w podatk6w i oplat z
podzialem na poszczeg6lnych inkasent6w

998 dencja prawnego zaanga2owania wydatk6w bud2etowych, ujqtych w planie

nansowym iednostki bud2etowej danego roku budzetowego. Ewidencia

zona wg klasytikacji budzetowej z wyodrebnieniem planu

iewygasajqcych wydatk6w i wydatk6w funduszy pomocowych.

bud2etowych roku bie2qcego

Zaangazowanie wyd

999
Zaangazowanie wydatk

bud2etowych pzyszlych lat

lEwrdencia 
jest prowadzona wedlug podzialek klasyfikacji planu finansowego, z

lwyodrebnieniem 
planu niewygasajqcych wydatk6w. prawnego zaanga2owania

[t^/ydatk6w 
budzetowych pzyszlych lat.

Zasady funkcjonowania kont dla Urzgdu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny -
czg56 opisowa do zalqcznika nr 3a



Ewidencja szczeg6lowa do konta prowadzona jest komputerowo.
Ewidencja analityczna konta 011 powinna umozliwid:
- ustalenie wartoSci poczqtkowej poszczeg6lnych obiekt6w Srodk6w tmalych,
- ustalenie os6b lub kom6rek organizacyjnych, kt6rym powiezono Srodki tnivale,
- nalezyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.
- ustalenie warto5ci grunt6w stanowiqcych udasno56 jednostki samozedu terytorialnego,
przekazanych w u2ytkowanie wieczyste innym podmiotom
Konto 011 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6riv trualych w warto6ci
poczqtkowej .

Konto 013 - ,,Pozostale Srodki trwale"
Sfu2y do ewidencji stanu oraz zwiqkszei i zmniejsze6 warto6ci poczqtkowej Srodk6w trualych,
kt6re nie podlegajq ujQciu na koncie 011, 0'15, wydanych do u2ywania na potzeby dzialalno6ci
jednostki,, kt6re podlegajq umorzeniu lub amortyzacji w pelnej wartosci w miesiecu wydania do
uzywania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje sig wszelkie zwiekszenia, a na stronie Ma - wszelkie
zmniejszenia stanu i warto6ci poczqtkowej pozostalych Srodk6w tnrvalych znajdujqcych sie w
u2ywaniu (z wyjqtkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072,Umorzenie pozostatych Srodk6w
tnvalych').
Na stronie Wn konta 013 ujmuje sie w szczeg6lnosci:
- Srodki tmrale przyjqte do u\wania z zakupu lub inwestycji,
- nadwy2ki Srodko,v trwatych w u2ywaniu,
- nieodplatne otrzymanie Srodk6w tnralych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje w szczeg6lno6ci:
- wycofanie Srodk6w tnvalych z uzryania na skutek likwidacji, zniszczenia, zu|ycia, sqzeda?y
n ieod platneg o pzekazanial
-ujawnione niedobory Srodk6w trwalych w u2ywaniu;
Konto 013 moze wykazywa6 saldo Wn, kt6re wyra2a warto6d Srodk6w tnvatych znajdujacych siQ
w u2ywaniu w wartoSci poczqtkowej.
Pozostale Srodki trwale finansuje sig ze Srodkol na bie2qce wydatki (z wyjetkiem pierwszego
wyposa2enia nowego obiektu, kt6re tak jak ten obiekt finansowane se ze Srodk6w na
inwestycje).
Ewidencjq ilo6ciowo-warto6ciowe pozostalych Srodk6w tnivalych prowadzi siQ dla nastepujqcych
grup wyposazenia:

ozestawy komputerowe, komputery, skanery i drukarki,
oradiotelefony, centrale telefoniczne,
oklimatfzatoU
otelewizory, aparaty fotografi czne.

Dla wyposa2enia tego prowadzi siq ksiqgi inwentazowe.
Pozostaly sprzet - wyposazenie charakterfzujecy sie jednorodnymi cechami np.: biurka, kftesla,
szafy, szafki, stoliki, maszyny liczqce niszczarki, drobny sprzet i inne o okresie uiywania
dlu2szym niz rok, lecz o warto6ci nie pzekraczajqcej warto6ci ustalonej w przepisach o podatku
dochodowym od os6b prawnych ewidencjonowany jest tylko w ewidencji ilo5ciowej. Ewidencja
prowadzona jest z podzialem na poszczeg6lne pomieszczenia. Ewidencjg iloSciowe
wyposa2enia (za wyjetkiem spzetu p/pozarowego i umundurowania ZKO) prowadzi Wydzial
Organizacyjny Urzqdu Gminy i Miasta. Wydzial Organizacyjny sprawuje r6wnie2 kontrolq, nadz6r
i ochronq nad ewidencjonowanymi ilo6ciowo skladnikami majqtkowymi.
Pozostale 6rodki tuale podlegajqce ewidencji ilo5ciowo-warto6ciowej sq przyjmowane do
ewidencji ksiegowej programu finansowo-ksiqgowego na podstawie wlasciwie opisanych
dokument6w ( faktur zakupu) oraz spozedzonych na ich podstawie dokument6w OT.
Wyposa2enie takie jak: wyposa2enie pomieszczefi i drobny sprzqt biurowy (kosze na Smieci,
wieszaki, dziurkacze, zszw,racze, telefony itp.) traktowane jest jak zakup material6w i w chwili
wydania do uzytku ksiQgowane jest w koszty, bez 2adnej ewidencji.
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Ewidencjq ilo6ciowq spzetu oraz 6rodk6w obrony cywilnej, spzetu przeciwpo2arowego
umundurowania Ochotniczych Strazy Pozarnych prowadzi wydzial Zarzqdzania Kryzysowego
i Ochrony Ludno6ci
Konto 015 - ,,Mienie zlihridowanych jednostek"
Slu2y do ewidencji stanu oraz zwiqksze6 i zmniejszei warto6ci mienia przejQtego przez organ
zalo2ycielski lub nadzorujQcy po zlikwidowanej podleglej jednostce organizacyjnej.
Na stronie Wn konta 015 ujmuje siq w szczeg6lno6ci:
- warto66 mienia pzejQtego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej, wedlug wartosci
wynikajqcej zbilansuzlikwidowanego pzedsiebiorstwa lubjednostki,
- korekte wartoSci mienia stanowiacq r62nice pomiqdzy wartoiciq mienia wynikajqcq z bilansu
zlikwidowanej jednostki a warto6ciq mienia przekazanego spolce, innej jednostce organizacyjnej
lub spzedanego,
- warto66 mienia zwr6conego przez spolkg lub pozostajqcego po zlikwidowanej innej jednostce
organizacyjnej, kt6ra zostaje przyjgta na stan skladnik6w majqtkowych organu zalo2ycielskiego
lub nadzorujqcego.
Na stronie Ma konta 015 ujmuje siq w szczeg6lnoSci:
- warto66 mienia pozostajacego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej, a przekazanego
spolce, w wysoko6ci wynikajqcej z umowy ze spolkq, lub przekazanego jako udzial do spolki,
warto6e mienia sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom,
- koreKq warto6ci mienia stanowiqce r62nice pomiqdzy warto6ciq mienia wynikajqcq z bilansu
zlikwidowanej jednostki organizacyjnej a warto6ciq mienia przekazanego spolce lub innym
jednostkom.
Ewidencjq szczegolowq do konta 015 mo2e stanowic bilans zlikwidowanej jednostki
orga n izacyj nej w r az z zalqcznikami.
Konto 015 moze wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan mienia zlikwidowanej jednostki
organizacyjnej wedlug wartoSci wynikajqcej z bilansu tej jednostki, bedqcego w dyspozycji
organu zalo2ycielskiego lub nadzorujqcego, a nie przekazanego spolkom, innym jednostkom
organizacyjnym lub nie przejqtego na wlasne potrzeby, albo tez zagospodarowanego w inny
spos6b.
Konto 020 -,,WartoSci niematerialne i prawne"
Warto6ci niematerialne i prawne to nabyte przez jednostkg prawa majqtkowe nadajqce siq do
gospodarczego wykorzystania o przewidywanym okresie ekonomicznej u2yteczno6ci dlu2szym
niz rok, ptzeznaczone na wlasne potrzeby jednostki a w szczeg6lno6ci autorskie prawa
majatkowe, prawa pokrewne, licencje, koncesje.
Konto 020 sluzy do ewidencji stanu oraz zwiekszei i zmniejszei warto5ci poczetkowej warto6ci
niemalerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje sie wszelkie zwiekszenia, a na stronie Ma - wszelkie
zmniejszenia stanu wartoSci poczqtkowej warto6ci niematerialnych i prawnych.
Ewidencja szczegolowa do konta 020 prowadzona jest komputerowo i umo2liwia nale2yte
obliczanie umorzenia warto6ci niematerialnych i prawnych oraz podzial wedlug ich tytul6w
i os6b odpowiedzialnych za ich stan.
Warto6ci niematerialne i prawne, kt6rych jednostkowa warto66 poczqtkowa przekracza kwote
ustalonq w ustawie o podatku dochodowym od os6b prawnych finansuje siq ze Srodk6w na
inwestycje i umarza stopniowo wedfug stawek na koncie 071.
Konto 020 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan warto6ci niematerialnych i prawnych
w wartosci poczqtkowej.
Konto 030 - ,,Dlugoterminowe aktyrya finansowe"
Slu2y do ewidencji dlugoterminowych aktyw6w finansowych, w szczeg6lno6ci: akcji i innych
dlugoterminowych akVw6w finansowych, nad kt6rymi jednostka sprawuje kontrole, o terminie
wykupu dlu2szym ni2 rok. Pr4 czym kontrola ta powinna wynika6 w szczeg6lnosci z przepis6w
prawa lub z okre6lonego tytulu prawnego.
Na stronie Wn konta 030 ujmuje sie zwiekszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu
dlugoterminowych aktyw6w finansowych.



Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 030 zapewnia ustalenie warto6ci poszczeg6lnych
skladnik6w dlugoterminowych aktyw6w fi nansowych, wedlug tytul6w.
Konto 030 mo2e wykazywac saldo Wn, kl6re oznacza wartoS6 dlugoterminowych aktyiv6w
finansowych.
Konto 071 - ,,Umorzenie Srodk6w trualych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych"
Sfu2y do ewidencji zmniejszei warto6ci poczqtkowej podstawowych Srodk6w tm/alych
i podstawowych warto3ci niematerialnych i prawnych z tytulu ich umorzenia wedfug stawek
amortfzacyjnych.
Stosuje siq stawki wynikajqce z pzepis6w podatkowych.
Odpisy umorzeniowe dokonywane sq w korespondencji z kontem 400 .

Na stronie Ma konta 071 ujmuje sie wszelkie zwiqkszenia, a na stronie Wn - wszelkie
zmniejszenia umorzenia wartoSci poczqtkowej Srodk6w trwalych oraz warto5ci niematerialnych
i prawnych.
Ewidencje szczeg6lowq do konta 071 prowadzi siq wedfug zasad podanych w wyja5nieniach do
kont 011 i 020.
Konto 071 mo2e wykazywad saldo Ma, kt6re wyraza stan umorzenia wartoSci Srodk6w tnrvatych
oraz wartosci niematerialnych i prawnych.
Konto 072 - ,,Umorzenie pozostalych Srodk6w trwalych, oraiz pozostalych wartoSci
niematerialnych i prawnych"
Slu2y do ewidencji zmniejszei wartoSci poczqtkowej pozostalych Srodk6w tnrvalych oraz
wartosci niematerialnych i prawnych, podlegajqcych umorzeniu jednorazowo, w pelnej wartocci,
w miesiqcu wydania ich do u2ywania,
Umorzenie iest ksiegowane w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje sig wszelkie zwiqkszenia, a na stronie Wn - wszelkie
zmnie.jszenia umozenia warto6ci poczqtkowej 6rodk6w truvalych .

Na stronie Wn konta 072 ujmuje sie w szczeg6lno6ci:
- odpisy umorzenia Srodk6w trwalych zlikwidowanych z powodu zu2ycia lub zniszczenia,
sprzedanych oraz przekazanych nieodplatnie a tak2e stanowiqcych niedob6r lub szkode.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje siq w szczeg6lno6ci:
- odpisy umorzenia nowych, wydanych do u2ywania Srodk6w tnvalych obciq2ajece odpowiednie
koszty,
- odpisy umorzenia dotyczqce nadwyzek 6rodk6\fl trwalych,
- odpisy umorzenia dotyczQce nowych Srodk6w tnrtalych otrzymanych nieodplatnie.
Konto 072 mo2e wykazywa6 saldo Ma, kt6re wyra2a stan umorzenia warto6ci poczqtkowej
bedqcych w u2ywaniu 6rodk6w tnrvalych i warto6ci niematerialnych i prawnych podlegajqcych
calkowitemu umorzeniu w miesiecu wydania ich do u2ywania.
Konto 073 - ,,Odpisy aktualizujece dlugoteminowe aktyrya finansore"
Slu2y do ewidencji odpis6w aktualizujqcych dfugoterminowe aktywa finansowe.
Konto 073 wykazuje saldo Ma , kl6te oznacza wartoec odpis6w aktualizujqcych dlugoterminowe
aktywa finansowe. Podzial ewidencji analitycznej uwzglgdnia odpisy dotyczqce udzial6w
w poszczeg6lnych podmiotach gospodarczych.
Konto 080 - ,,Srodki trwale w budowie (inwestycje)"
Sfu2y do ewidencji koszt6w 5rodk6w trwalych w budowie oraz do rozliczenia koszt6w Srodk6w
tmalych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Na koncie 080 ksieguje sie r6wnie2
tozliczenie koszt6w dotyczQcych zakup6w gotowych Srodk6w trualych.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje sig w szczeg6lnoSci:
- poniesione koszty dotyczece Srodk6w tnralych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji
zar6wno przez obcych wykonawc6w, jak i we wlasnym imieniu,
- poniesione koszty dotyczqce przekazanych do montazu, lecz. jeszcze nie oddanych do
u2ywania maszyn, wzqdze^ itp., zakupionych od kontrahent6w oraz wytworzonych w ramach
wlasnej dzialalno6ci gospodarczej,
- poniesione koszty ulepszenia Srodka tnralego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,
adaptacja lub modernizacja), kt6re powodujq zwiekszenie warto6ci u2ytkowej Srodka tnvalego,
Na stronie Ma konta 080 ujmuje siq wartoS6 uzyskanych efekt6w , w szczeg6lno6ci:
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- Srodk6w trwalych,
- wartoSi sprzedanych i nieodplatnie pzekazanych Srodk6w tnvalych w budowie.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta powinna zapewni6 co najmniej wyodrebnienie
koszt6w Srodk6w tnralych w budowie wedlug poszczeg6lnych rodzaj6w efekt6w inwestycyjnych
oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczeg6lnych obiekt6w 6rodk6w
trwalych.
Konto ,080' mo2e wykazywa6 saldo Wn kt6re oznacza wartoic koszt6w Srodk6w trwalych w
budowie i ulepszefi.
Konto '10'l - ,,Kasa"
Slu2y do ewidencji wplyw6w, rozchod6w got6wkowych oraz okre6lenia stanu Srodk6w
znajdujqcych siq w kasie. Konto nie funkcjonuje obecnie.
Obsluge kasowq Uzedu prowadzi Orzesko Knurowski Bank Spoldzielczy oddzial w Czenwionce.
Konto 130 - ,,Rachunek bieiqcy jednostki"
Slu2y do ewidencji stanu Srodk6w pienig2nych oraz obrot6w na rachunku bankowym jednostki
bud2etowej z tytulu wydatk6w i dochod6w bud2etowych, objgtych planem finansowym.
Zapisy na koncie 130 sq dokonywane na podstawie dokument6w bankowych.
Na koncie 130 obowiqzuje zachowanie zasady czysto5ci obrot6w, co oznacza, 2e stosowana
technika ksiegowosci ma zapewni6 mo2liwo56 prawidlowego ustalenia wysokoSci tych obrot6w
oraz niezbqdne dane do spozedzenia sprawozda6 finansowych, bud2etowych lub innych
okreslonych w przepisach. Dopuszczalne jest stosowanie innych ni2 dokumenty bankowe
dowod6w ksiggowych je2eli jest to konieczne dla zachowania czysto6ci obrot6w.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje siq wptyw 6rodk6w pienieznych:
- otrzymanych na realizacjq wydatk6w bud2etowych zgodnie z planem finansowym oraz dla
dysponent6w ni2szego stopnia, w korespondencji z konlem 223
- z tytulu zrealizowanych przez jednostkg dochod6w bud2etowych w korespondencji z kontem
1O1, 221 lub innym wlaSciwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje siq:

- zrealizowane wydatki bud2etowe zgodnie z planem finansowym jednostki bud2etowej,
w korespondencji z wfa6ciwymi kontami zespolu 1,2,3, 4, 7 lub 8. Ewidencja szczegolowa
wedlug podzialek klaslikacji wydatk6w budzetowych.

- okresowe przelewy dochod6w bud2etowych do bud2etu, w korespondencji z konlem 222.
Konto 130 moze wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pienig2nych na rachunku
bie2Ecym jednostki budZetowej.
Ewidencja szczegolowa do konta 130 jest prowadzona w szczeg6lowoSci planu finansowego
dochod6w i wydatk6w budzetowych.
Saldo konta 130 r6wne jest saldu sald wynikajqcych z ewidencji analitycznej prowadzonej dla
kont:
'1) wydatk6w bud2etowych; konto 130 w zakresie wydatk6w budzetowych mo2e wykazywa6
saldo Wn, kl6re oznacza stan Srodk6w bud2etowych otzymanych na realizacjq wydatk6w
bud2etowych, a nie wykorzystanych do kofica roku,
2) dochod6w bud2etowych; konto 130 w zakresie dochod6w bud2etowych mo2e wykazywac
saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pieniQznych z tytulu zrealizowanych dochod6w
budzetowych, kt6re do koica roku nie zostaly przelane do bud2etu.
135 - ,,Rachunek Srodk6w fundusry specjalnego przeznaczenia"
Slu2y do ewidencji 6rodk6w specjalnego przeznaczenia. Na koncie tym ujmuje si?
w szczeg6lnosci Srodki zakladowego funduszu Swiadczefi socjalnych, Srodki funduszy celowych
lu b innych f unduszy specjal nego pzeznaczenia.
Ewidencjq szczegolowq do konta powinna umo2liwi6 ustalenie stanu Srodk6w ka2dego
funduszu.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje sie wptywy Srodk6w na rachunki bankowe, a na stronie Ma -
wyplaty Srodk6w z rachunk6w bankowych.
Konto 135 moze wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pienie2nych na rachunkach
bankowych funduszy.
Konto 139 -,,lnne rachunki bankwe"
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Slu2y do ewidencji operacji dotyczecych Srodk6w pieniqznych, wydzielonych na innych
rachunkach bankowych ni2 rachunki bie2qce, w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach
specjalnego przeznaczenia. W szczeg6lno6ci na koncie tym prowadzi siq ewidencjq obrot6w na
wyodrebnionych rachunkach bankowych czek6w potwierdzonych, sum depozytowych, wadi6w,
kaucji mieszkaniowych sum na zlecenie, Srodk6w na wyplate dofinansowania kosa6w
ksztalcenia mlodocianych pracownik6w, Srodk6w obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje sie ksiqgowafi wylqcznie na podstawie dokument6w bankowych.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje siq wplywy wydzielonych Srodk6w pienie2nych z rachunk6w
bie2qcych oraz sum depozlowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje siq wyplaty Srodk6w pienieznych dokonane z wydzielonych
rachunk6w bankowych.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 139 zapewnia mo2liwo56 ustalenia stanu Srodk6w
pienieznych dla ka2dego wydzielonego rachunku bankowego, a tak2e powinna zapewnic
sprostanie obowiqzkom sprawozdawczym.
Konto "139 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pienieznych znajdujecych
siq na innych rachunkach bankowych.
Konto 140 - ,,Krotkoterminwe aKylva finansore"
Sfu2y do ewidencji kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych, w szczeg6lnoici akcji, udzial6w
i innych papier6w warto6ciowych wyrazonych zar6wno w walucie polskiej, jak tez w walutach
obcych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje sig arigkszenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu
kr6tkoterminowych aktyw6w fi nansowych.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 140 umo2liwia ustalenie:
1 ) poszczeg6lnych skladni k6w kr6tkoterminowych aktyw6w fi nansowych ;

2) stanu poszczeg6lnych kr6tkoterminowych aktlnrv6w finansowych wyra2onego w walucie
polskiej i obcej, z podzialem na poszczeg6lne waluty obce;
3) wartoSci kr6tkoterminowych aktyw6w finansowych powierzonych poszczeg6lnym osobom za
nie odpowiedzialnym.
Konto 140 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan kr6tkoterminowych aktyw6w
finansowych.
Konto 141 - ,,Srodki pienieine w drodze"
Sluzy do ewidencji Srodk6w pieniq2nych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 uimuje siq atiqkszenia stanu Srodk6w pieniq2nych w drodze, a na

stronie Ma - zmniejszenia stanu 6rodk6w pienig2nych w drodze.
Srodki pieniq2ne w drodze sq ewidencjonowane tylko na przelomie okresu sprawozdawczego.
Konto 141 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pienig2nych w drodze.
Konto 201 -,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Sfuzy do ewidencji wszelkich rozrachunk6w i roszczei z tytufu 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 20'l nie
ujmuje siq nale2nosci jednostek budzetowych zaliczanych do dochod6w budzetowych' kt6re
ujmowane sq na koncie 221 .

Konto 201 obciia sig za powstale nale2no6ci i roszczenia oraz splatg i zmniejszenie
zobowiqzari, a uznle za powstale zobowiqzania oraz splate i zmniejszenie nale2no5ci
iroszczefi.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 201 jest prowadzona wedlug podzialek

klasyfikacji bud2etowej a tak2e powinna zapewnic mo2liwo56 ustalenia naleznosci i zobowiqzai
krajowych i zagranicznych wedfug poszczeg6lnych kontrahent6w z podzialem na zobowiqzania
wymagalne i niewymagalne.
Konto 201 moze mie6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nalezno6ci i roszczefi, a saldo Ma -
stan zobowiezafi.

W przypadku wystqpienia zobowiqzari w stosunku do wiezycieli zagranicznych rozumianych
jako: nierezydenci bedqcy osobami fizycznymi majqcymi mieisce zamieszkania za granicq oraz
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osobami prawnymi majqcymi siedzibe za granice, a takze inne podmioty majqce siedzibq za
granicq, posiadajqce zdolno66 zaciqgania zobowiqzah i nabywania praw we w{asnym imieniu.
Nierezydentami sq r6wnie2 znajdujqce siq za granicq oddzialy, pzedstawicielstwa utworzone
pzez rezydent6w, a takze obce pzedstawicielstwa dyplomatyczne, urzqdy konsularne i inne
obce przedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje miqdzynarodowe korzystajqce z
immunitet6w iprzywilej6w dyplomatycznych lub konsularnych, pracownik merytoryczny kt6ry
ustalil wystqpienie zobowiqzania u wierzyciela zagranicznego pzekazuje pisemnq informacje o
takiej nalezno6ci do Referatu Bud2etowego celem prawidlowego wskazania danych w
sprawozdaniu Rb-Z kwartalnym sprawozdaniu o stanie zobowiqzai wedlug tytul6w dlu2nych
oraz porqczei i gwarancji. Pisemna informacja winna zawiera6 informacje z podzialem na
dluznika nale2nego do strefy euro lub pozostalego podmiotu zagranicznego. Odpowiedzialnosc
za brak ujqcia zobowigania w stosunku do wiezyciela zagranicznego w odpowiednim ukladzie
podmiotowym sprawozdania Rb-Z ponosi pracownik merytoryczny, kt6ry nie pzekazal niniejszej
informacji.

Konlo 221 - ,,Naleino5ci z q/tulu dochod6w budietowych"
Konlo 22'l slu2y do ewidencji nale2no6ci z tytulu dochod6w bud2etowych.

Na stronie Wn konta 221 ujm$e sie nale2no5ci z tytulu dochod6w bud2etowych i zwroty nadplat.

Na stronie Ma konta 221 ulmqe sig wplaty nale2noici z tytulu dochod6w bud2etowych oraz
odpisy (zmniejszenia) nale2noSci.

Na koncie 221 qmuje siQ r6wnie2 naleznosci z tytulu podatk6w pobieranych przez wlaSciwe
organy. Zapisy z tego tytulu mogq byi dokonywane na koniec okres6w sprawozdawczych na
podstawie sprawozdah z ewidencji podatkowej (zaleglosci i nadplaty).

Ewidencja szczegolowa wedlug dlu2nik6w w zakresie nale2no6ci z tytulu podatk6w realizowana
jest w Referacie Podatk6w w komputerowych systemach ksiggowo6ci podatkowej. W ewidencji
tej dopuszcza siq prowadzenie wiecej niz jednego konta dla kazdego podatnika. Do syslemu
ksiqgowego FK dane z ewidencji podatkowej transmitowane sa za pomocq przesylu zbiorczego
dokumentem "Nota'.

Ewidencja szczegolowa wedlug dlu2nik6w w zakresie nale2no6ci z tytulu oplaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi realizowana jest w Referacie Rozliczania i Windykacji
Oplaty w komputerowych systemach ,Odpady". Do systemu ksiqgowego FK dane z ewidencji
podatkowej transmitowane sq za pomoc€l przesylu zbiorczego dokumentem ,Nota".

Ewidencja szczegolowa do konta 221 jesl prowadzona wedlug dlu2nik6w ipodzialek klasyfikacji
bud2etowej oraz bud2et6w, kt6rych nale2nosci dotyczq. Ewidencja szczegolowa wedlug
podzialek klasyfikacji bud2etowej mo2e by6 tez stosowana altematywnie na kontach
korespondujqcych z kontem nale2no6ci z tytulu dochod6w bud2etowych.

W zakresie podatk6w ioplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi na koncie 221-

"Nale2no5ci z tytulu dochod6w budzetowych' ewidencjonuje sig r6wnie2 rozrachunki z bankami
w przypadku gdy podatnik dokonal zaplaty za po6rednictwem banku, a bank obciqzyl rachunek
bie2qcy podatnika, ale nie przekazal Srodk6w na rachunek bie2qcy uzedu. KsiQgowafl
dotyczqcych rozrachunk6w nalezno6ci od poszczeg6lnych bank6w z tytulu nieprzekazanych
wplat dokonuje siq na kontach szczegolowych prowadzonych do kont analitycznych w ramach
syntetycznego konla 221 - Nale2no5ci z tytulu dochod6w budzetowych. Przypisanie bankowi
zobowiqzania nastqpuje w wysoko6ci zaplaty dokonandl ptzez podatnika oraz w klasyfikacji
budzetowej dotyczqcej wplacanej przez podatnika nale2nosci. Odnosi sie to r6wnie2 do wplat
dokonywanych przez inkasenta.

W przypadku wystqpienia naleznosci w stosunku do dluznik6w zagranicznych rozumianych jako:
nierezydenci bgdqcy osobami fizycznymi majqcymi mieisce zamieszkania za granicq oraz
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osobami prawnymi majqcymi siedzibe za granicq, a takze inne podmioty majace siedzibe za
granicq, posiadajqce zdolno5d zaciAgania zobowiezai i nabywania praw we uiasnym imieniu.
Nierezydentami sq r6wnie2 znajdujqce sig za granicq oddzialy, pzedstawicielstwa utwozone
przez rezydenl6w, a tak2e obce przedstawicielstwa dyplomatyczne, uzqdy konsulame i inne
obce pzedstawicielstwa oraz misje specjalne i organizacje miqdzynarodowe kozystajace z
immunitet6w iprzywilej6w dyplomatycznych lub konsularnych, pracownik merytoryczny kt6ry
ustalil wystqpienie nale2no6ci u dlu2nika zagranicznego przekazuje pisemnq informacjg o takiej
nale2no6ci do Referatu Bud2etowego celem prawidlowego wskazania danych w sprawozdaniu
Rb-N kwartalnym sprawozdaniu o stanie nale2no6ci oraz wybranych aktyw6w finansowych.
Pisemna informacja winna zawiera6 informacje z podzialem na dluznika nale2nego do strefy
euro lub pozostalego podmiotu zagranicznego. OdpowiedzialnoS6 za brak ujqcia nale2noSci w
stosunku do dlu2nika zagranicznego w odpowiednim ukladzie podmiotowym sprawozdania Rb-N
ponosi pracownik merytoryczny, kt6ry nie przekazal niniejszej informacji.

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

Przypis nale2no5ci z tytulu oplat za gospodarowanie odpadami komunalnymi dokonuje sig w
ujqciu rocznym, l.z "Sbtlf.
Konto 221 moze wykazywaC dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2no5ci z tytulu dochod6w
budzetowych, a saldo Ma - stan zobowiqzari jednostki bud2etowej z tytulu nadplat w dochodach
bud2etowych .

Konto 222 - 'Rozliczenie dochod6,w budietowych"
Konto slu2y do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostke budzetowa dochod6w
bud2etowych.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje siq:

-w ciqgu roku bud2etowego okresowe lub roczne pzeniesienia, na podstawie sprawozdafi
budzetowych, zrealizowanych dochod6w bud2etowych na konto 800.

-Na stronie Wn konla 222 ujmuje sie dochody budzetowe przelane do budzetu w korespondencji
z kontem '130.

Konlo 222 mo2e wykazywa6 saldo Ma, kt6re oznacza stan dochod6w bud2etowych
zrealizowanych, lecz nie przelanych do bud2etu.
Konto 223 - ,,Rozliczenie wydatk6w budietowych"
Sfu2y do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkq wydatk6w bud2etowych, w tym
wydatk6w w ramach wsp6lfinansowania program6w i projekt6w realizowanych ze Srodk6w
europejskich.
Na stronie Wn konla 223 ujmuje siq w szczeg6lnosci:

- w ciegu roku bud2etowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdah
budzetowych, zrealizowanych wydatk6w budzetowych, w tym wydatk6w budzetu pafistwa w
ramach wspolfinansowania program6w i projekt6w realizowanych ze Srodk6w europejskich
na konto 800 "Fundusz zasadnicz/,

- okresowe przelewy Srodk6w pieniq2nych 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 :

- okresowe wptywy Srodk6w pienig2nych otrzymanych na pokrycie wydatk6w bud2etowych,
w tym wydatk6w bud2etu pafistwa w ramach wsp6lfinansowania program6w i projekt6w
realizowanych ze Srodk6w europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Na koncie 223 ujmuje sie r6wnie2 operacje ztiqzane z przeplywami Srodk6w europejskich
w zakresie, w kt6rym, Srodki te stanowie dochody jednostki samorzqdu terytorialnego.
Konlo 223 mo2e wykazywa6 saldo Ma, kt6re oznacza stan Srodk6w pienieznych otrzymanych na
pokrycie wydatk6w bud2etowych, lecz nie wykorzystanych do kofica roku.
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W okresie przejSciowym saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez ksiegowanie przelewu na
rachunek dysponenta wyzszego stopnia Srodk6w bud2etowych nie wykorzystanych do kofica
roku, w korespondencji z kontem 130.
Konlo 224 - "Rozliczenie dotacji budietowych"
Konlo 224 sluzy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujqcy udzielonych dotacji bud2etowych.
Na stronie Wn konla 224 ujmuje siq w szczeg6lno6ci:
- warto66 dotacji pzekazanych p.zez otgan dotujqcy w korespondencji z kontem 130,
Na stronie Ma konta 224 $muje sig w szczeg6lno6ci:
- warto66 dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810.
- wartos6 dotacji zwr6conych w tym samym roku w korespondencji z kontem 130.
- wartosd dotacji nale2nych do zwrotu w roku nastqpnym w korespondencji z kontem 240.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 224 powinna zapewni6 mo2liwo56 ustalenia
wartoSci przekazanych dotacji wedlug jednostek oraz przeznaczenia 5rodk6w.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, kt6re organ dotujqcy zalicza do dochod6w
bud2etowych, sq ujmowane na koncie 221.
Konto 225 - ,,Rozrachunki z budietami"
Slu2y do ewidencji rozrachunk6w z bud2etami w szczeg6lno5ci z tytulu podatk6w: podatek VAT;
podatek dochodowy od os6b fizycznych; podatek zryczaltowany,,
Na stronie Wn konta 225 ujmuje siq nadplaty oraz wplaly do bud2etu .

Na stronie Ma konta 225 ulmule sie zobowiqzania wobec bud2et6w iwplaty od bud2et6w
Ewidencja szczegolowa do konta 225 zapewnia ustalenie stanu naleznoici i zobowiqzari wedlug
ka2dego z tytul6w rozrachunk6w z bud2etem odrebnie.
Konlo 225 moze mie6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2no6ci, a saldo Ma - stan
zobowiqzaf wobec bud2et6w.
Konto 226 - ,,Dlugoterminowe naleino3ci budietowe"
Konto 226 slu2y do ewidencji dlugoterminowych nale2no6ci lub dlugoterminowych rozliczeh
z bud2etem.
Na stronie Wn konta 226 $mule siq w szczeg6lnoSci dlugoterminowe nale2no6ci,
w korespondencji z kontem 840, a takZe przeniesienie nale2noici kr6tkoterminowych do
dlugoterminowych, w korespondencji z kontem 221 .

Na stronie Ma konta 226 ujmuje sig w szczeg6lno6ci przeniesienie naleZnosci dlugoterminowych
do kr6tkoterminowych, w korespondencji z konlem 221.
Konto 226 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza warto66 dlugoterminowych nale2no5ci.
Ewidencja szczegolowa do konta 226 powinna zapewnic mo2liwo56 ustalenia stanu
poszczeg6lnych nalezno5ci bud2etowych
Konto 229 - ,,Pozostale rozrachunki publicznoprawne"
Slu2y do ewidencji rozrachunk6w publiczno-prawnych innych ni2 rozrachunki z bud2etami.
Ujmuje siq na nim rozrachunki z ZUS i PFRON.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje sie naleznoici oraz splatq i zmniejszenia zobowiqzari, a na
stronie Ma - zobowiEzania, splatq i zmniejszenie nale2no3ci z tytulu rozrachunk6w
publicznoprawnych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 229 powinna zapewni6 mo2liwo56 ustalenia stanu
nale2no6ci izobowiqzai wedlug tytul6w rozrachunk6w oraz instytucji, z kt6rymi dokonywane sq
rozliczenia.
Konto 229 mo2e wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci, a saldo Ma - stan
zobowiaza6.
Konto 23't - ,,Rozrachunki z tytulu wynagrodzef"
Slu2y do ewidencji rozrachunk6w z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytulu
wyplat pieniq2nych i Swiadczeh zeczowych, zaliczanych na mocy odr?bnych przepis6w do
wynagrodzefi, a w szczeg6lno5ci naleznoSci za prac4 wykonywanq na podstawie stosunku
pracy, umowy zlecenia, umowy o dzielo, umowy agencyjnej i innych um6w zgodnie z odrqbnymi
przepisami.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje siQ w szczeg6lno5ci:
- tvyplaty pieniezne lub pzelewy wynagrodzeh,
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- 'wryplaly zaliczek na poczel wynagrodzefi,
- wartoSd Swiadczefi rzeczowych zaliczanych do wynagrodzefi,
- potrecenia wynagrodzefi obciq2ajqce pracownika, dokonyrane w li5cie plac na mocy

ustawowych upowa2nief np. podatek dochodowy od os6b ft4cznych lub na podstawie
pisemnej zgody pracownika.

Na stronie Ma konta 231 ujmuje siq zobowiqzania jednostki z tytulu wynagrodzefi.
Szczeg6lowa, imienna ewidencja wynagrodzef i Swiadcze6 poszczeg6lnych pracownik6w
i innych os6b fizycznych otzymujqcych wynagrodzenia i 6wiadczei zaliczanych zgodnie
z odrqbnymi przepisami do wynagrodzefi jest prowadzona na kartotekach wynagrodzefi
w systemie ewidencji komputerowej ,Place'.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 231 powinna zapewniC mo2liwo56 ustalenia
stan6w nale2no6ci izobo\iviqzafi z tytulu wynagrodzefi i Swiadczei zaliczanych do wynagrodzefi.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje siQ zobowiezania jednostki z t)dulu wynagrodzei.
Konto 231 moze wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2no6ci, a saldo Ma - stan
zobowiqzaf jednostki z tytulu wynagrodze6.
Konto 234 - ,,Pozostale rozrachunki z pracownikami"
Slu2y do ewidencji nale2no5ci, roszczefi i zobowiqzafi wobec pracownik6w z wszelkich innych
tytul6w ni2 wynagrodzenia, tj. nale2no5ci z tytulu pobranych do rozliczenia zaliczek, nale2no6ci
od pracownik6w z tytulu dokonanych przez jednostkq Swiadczei odplatnych, nale2no6ci z tyttlu
po2yczek z Zakladowego Funduszu Swiadczei Socjalnych - Funduszu Mieszkaniowego,
naleznoici i roszczei od pracownik6w z tytulu niedobor6w i szk6d, zaplaconych zobowiqzai
wobec pracownik6w, rozliczonych zaliczek i alrot6w Srodk6w pienie2nych, wptyw6w nale2no5ci
od pracownik6w
Na stronie Wn konta 234 ujmuje sie w szczeg6lno6ci:
- wyplacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obcie2ajece jednostke,
- nale2noSci od pracownik6w z tytufu dokonanych przez jednostkq Swiadczei odplatnych,
- nale2nosci z tytulu pozyczek z zaktadowego funduszu Swiadczef socjalnych,
- nale2no6ci i roszczenia od pracownik6w z tytufu niedobor6w i szk6d,
- zaplacone zobowiqzania wobec pramwnik6w.
Na stronie Ma konta 234 ujmuiJe siq w szczeg6lnoSci:
-wydatki wylozone przez pracownik6w w imieniu jednostki,
-rozliczone zaliczki i zwroty Srodk6w pieniq2nych,
-wptywy naleznoSci od pracownik6w.
Zaliczki wyplacane pracownikom w walutach obcych ujmuje sig do czasu ich rozliczenia
w r6wnowarto5ci waluty polskiej ustalonej przy wyplacie zaliczki.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 234 zapewnia mo2liwo56 ustalenia stanu
nale2no5ci, roszczei i zobowiqzafi z poszczeg6lnymi pracownikami wedfug tytul6w
rozrachunk6w.
Konto 234 mo2e wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nalezno6ci i roszczefi, a saldo
Ma - stan zobowiqzah wobec pracownik6w.
Konto 240 - ,,Pozostale rozrachunki"
Slu2y do ewidencji nale2no6ci i roszczefi oraz zobowiqzarl, nie objQtych ewidencjQ na kontach
201 - 234, w szczeg6lno6ci do ewidencji niesfusznych obciq2ei i korekt pomylkowych uznafi
bankowych oraz nieslusznych uznari i korekt mylnych obciq2e6 bankowych, po\czek i r62nego
rodzaju tozliczei i potrqcefi , a tak2e kr6tko- i dlugoterminowych naleznoSci funduszy celowych
oraz rozliczefi nadwy2ek i niedobor6w inwentaryzacyjnych Na koncie ewidencjonuje siq
r6wnie2 sumy depozytowe, kaucje, wyplatq Srodk6w na dofinansowania koszt6w ksztalcenia
mlodocianych pracownik6w, roszczenia spome oraz roszczenia bgdqce w postqpowaniu
sqdowym.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje siq powstale nale2nosci i roszczenia oraz sp+atQ i zmniejszenie
zobowiqzai, a na stronie Ma - powstale zobowiqzania oraz splatq i zmniejszenie nale2nosci
i roszczefi.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 240 powinna zapewni6 ustalenie rozrachunk6w,
roszczed i rozliczefi z poszczeg6lnych tytul6w.
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Konto 240 mo2e mie6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci i roszczefi, a saldo Ma -
stan zobowiqzafi.
Konto 245 -,,Wptywy do wyjaSnienia"
Slu2y do ewidencji wplaconych, a niewyja6nionych kwot nale2noSci z tytulu dochod6w
budzetowych.
Na stronie Wn konta ujmuje sie w szczeg6lnoSci kwoty wyjaSnionych wplat i ich zwroty.
Na stronie Ma konta 245 ujmuje siq w szczeg6lnosci kwoty niewyjasnionych wplat.
Konto mo2e wykazywa6 saldo Ma, kt6re oznacza stan niewyja6nionych wplat.
Konto 290 -,,Odpisy aktualizujace naleino5ci"
$uzy do ewidencji odpis6w aktualizujqcych nale2no5ci. Na stronie Wn konta 290 ujmuje sig
zmniejszenie warto6ci odpis6w aktualizujqcych nale2no5ci, a na stronie Ma - zwiqkszenie
wartosci odpis6w aktualizujqcych nale2nosci.
Saldo konta 29O oznacza wartoSc odpis6w aktualizujqcych nale2no6ci.
Odpis6w aktualizujqcych dokonuje siq wg stanu na dzieh 31 grudnia ka2dego roku. Podstawq do
ujqcia w ksiegach rachunkowych jest wystawiony dokument wewnetzny "PK" - polecenie
ksiqgowania w oparciu o wyliczone wartoSci odpis6w.
Dokonane odpisy aktualizujqce nale2no6ci bede pomniejszane o warto66 otrzymanych wptyw6w
lub o dokonane odpisy nale2no6ci.
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 tytulu rozliczenia dostaw z pominieciem
rejestracji obrot6w wystgpujqcych w ciqgu roku.
Konto moze wykazywa6 saldo MA oznaczaiqc* stan dostaw, rob6t i usfug niefakturowanych do
dnia bilansowego.
Konto 310 - "Materialy"
Konto 310 slu2y do ewidencji zapas6w material6w, w tym takze opakowafi i odpadk6w,
znajdujqcych sig w magazynach wlasnych i obcych oraz we wlasnym i obcym przerobie.
Na stronie Wn konta 310 ujmuje siq zwiqkszenie iloSci iwartoSci stanu zapasu material6w, a na
stronie Ma - jego zmniejszenia.
Konto 310 mo2e wykazywaC saldo Wn, kt6re wyraza stan zapas6w material6w w cenach
zakupu, nabycia lub w statych cenach ewidencyjnych.
Konto 330 - "Towary"
Konto 330 przeznaczone jest do ewidencji zapas6w towar6w.
Ewidencjq na tym koncie obejmuje sie towary znajdujqce siq zar6wno we wlasnych
magazynach, punktach spzeda2y, punktach przerobu, jak r6wnie2 w magazynach obcych
i pzerobie obcym.
Na stronie Wn konta 330 ujmuje sig zwiqkszenie ilosci i wartosci stanu zapas6w towar6w, a na
stronie Ma - jego zmniejszenia.
Konto 330 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan zapas6w towar6w w cenach zakupu,
nabycia lub w stalych cenach ewidencyjnych. Obecnie konto nie jest u2ywane.
Kosz$r w Urzgdzie Gminy i Miasta ksiQgowane sq w zespole ,4' i zespole ,7' planu kont z
uwzglgdnieniem szczegolowej ewidencji analitycznej koszt6w wedlug rodzaju oraz wedlug
podzialek klaslikacji budzetowej. Ewidencja analityczna jest dostosowana do potrzeb
planowania, analizy i sprawozdawczo6ci w Uzqdzie Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny. Konta zespolu 4 moga wykazywa6 w ciqgu roku obrotowego saldo Wn,
kt6re wyraza wysokosd poniesionych koszt6w. Salda kont zespolu ,4" przenosi siQ w ko6cu roku
obrotowego na konto 860 "Wynik finansowy". Podzial obejmuje poni2sze grupy kosZ6w:
Konto 400 - ,,Amortyzacja"
Slu2y do ewidencji kosZ6w amortfzacji Srodk6w trwalych i warto6ci niematerialnych i prawnych,
od kt6rych odpisy umorzeniowe sq dokonyivane stopniowo wedlug stawek amortfzacyjnych.
Na stronie Wn tego konta ksieguje sig odpisy amofizacyjne a na stronie Ma przeniesienie
koszt6w amortyzacji na wynik finansowy .
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Konto 400 Wkazuje saldo Wn , kl6re oznacza stan koszt6w amort1rzacji przenoszone 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 dotyczace zuzycia material6w
i koszty dotycze@ zu?ycia energii. Na stronie Wn konta 401 ujmuje siq poniesione koszty, a na
stronie Ma - ich zmniejszenia .Ewidencje szczegolowq prowadzi siq wedlug pozycji planu
finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy
i sprawozdawczosci. Konto 401 moze wykazywa6 w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
wyra2a wysoko66 poniesionych koszl6w. Saldo konta 401 przenosi sig w korlcu roku
obrotowego na konto 860.
Konto 402 - ,,Uslugi obce"
Konto 402 sluzy do ewidencji koszt6w z tytulu uslug obcych wykonywanych na rzecz dzialalnoSci
jednostki.
Ewidencja analityczna prowadzona jest w rozbiciu na rodzaje uslug. Rozbicie dotyc4y
w szczeg6lno6ci usfug remontowych, telekomunikacyjnych oraz pozostalych uslug obcych. Na
stronie Wn konta 402 ujmuje siq poniesione koszty, a na stronie Ma - ich zmniejszenia.
Ewidencjq szczegolowq prowadzi sig wedfug pozycji planu finansowego oraz w pzekrojach
dostosowanych do potrzeb planowania, analiry i sprawozdawczosci. Konto 402 moze
wykazywa6 w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyra2a wysoko56 poniesionych koszt6w.
Saldo konta 402 pzenosi sig w kofcu roku obrotowego na konto 860.
Konto 403 - ,,Podatki i oplaty"
Konto 403 sluzy do ewidencji w szczeg6lno6ci koszt6w z tytulu podatku akcyzowego, podatku od
nieruchomosci i podatku od Srodk6w transportu, podatku od czynnosci cywilnoprawnych oraz
oplat o charakteze podatkowym, a tak2e oplat: notarialnej, skarbowej i administracyjnej oraz
skladek i wplat do organizacji miedzynarodowych.
Na stronie Wn konta 403 ujmuje siq poniesione koszty, a na stronie Ma - ich zmniejszenia. Konto
403 moze wykazywad w ciqgu roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyra2a wysoko56 poniesionych
koszt6w. Saldo konta 403 przenosi siq w koricu roku obrotowego na konto 860.
Konto 404 - ,,Wynagrodzenia"
Ewidencja analityczna prowadzona jest w rozbiciu na rodzaj wyp+acanych wynagrodzef.
Rozbicie dotyczy w szczeg6lnoSci wynagrodzeri osobowych, bezosobowych, wynagrodzeri
agencyjno - prowizyjnych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego - "13". Konto 404 slu2y do
ewidencji koszt6w dzialalno6ci podstawowej z b ulu wynagrodzei z pracownikami i innymi
osobami ft4cznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracQ, umowy zlecenia, umowy
o dzielo, umowy agencyjnej i innych um6w zgodnie z odrebnymi przepisami.
Na stronie Wn konta ujmuje sig kwotQ naleznego pracownikom i innym osobom fi4cznym
wynagrodzenia brutto (tj. bez potrecen z r62nych tytul6w dokonywanych na listach plac).
Na stronie Ma ksiqguje sie korekty uprzednio zewidencjonowanych koszt6w dzialalno6ci
podstawowej z tytufu wynagrodzefi orcz na dzieri bilansowy peenosi siq je na konto 860.
Konto 405 - ,,Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia "
Ewidencja analityczna prowadzona jest w rozbiciu na koszty ubezpieczeri spolecznych i koszty
innych Swiadczefi na rzecz pracownik6w. Konto 405 slu2y do ewidencji koszt6w dzialalnosci z
tytufu r62nego rodzaju Swiadcze{ na necz pracownik6w i os6b fizycznych zatrudnionych na
podstawie umowy o prace, umowy o dzielo i innych um6w, kt6re nie sq zaliczane do
wynagrodzei.
Na stronie Wn konta 405 ujmuje siQ poniesione koszty z tytulu ubezpieczei spolecznych
i Swiadczefi 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 siq zmniejszenie koszt6w z tytulu ubezpieczenia spolecznego
i Swiadcze6 na rzecz pracownik6w i os6b fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy
o prace, umowy o dzielo i innych um6w, a na dziefi bilansowy przenosi sig je na konto 860.
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Konto 409 - ,,Pozostale koszty rodzajowe"
Konto 409 slu2y do ewidencji kosz6w dzialalno6ci podstawowej, kt6re nie kwalifikujq sig do
ujgcia na kontach 40H05. Na koncie tym ujmuje sig w szczeg6lnoSci zwroty wydatk6w za
uzywanie samochod6w prywatnych pracownik6w do zadai slu2bowych, koszty krajowych
i zagranicznych podr62y sluzbowych, koszty ubezpieczefi majqtkowych i osobowych, odprawy
z tytulu wypadk6w przy pracy, koszty szkole6, diety radnych, sottys6w, ekwiwalent za dzialania
ratownicze OSP, a na stronie Ma - zmniejszenia tych koszt6w. Ewidencjg szczegolowq
prowadzi sig wedlug pozycji planu finansowego oraz w pzekrojach dostosowanych do potzeb
planowania, analizy i sprawozdawczosci. Konto 409 moze wykazywai w ciqgu roku obrotowego
saldo Wn, kt6re wyra2a wysokoSd poniesionych koszt6w. Saldo konta 409 przenosi sig w ko6cu
roku obrotowego na konto 860.
Konto 410 - ,,lnne Swiadczenia finansowane z bud2etu"
Na stronie Wn konta 41 0 ujmuje siq poniesione koszty, a w szczeg6lno6ci wyplacone w
utzedzie stypendia i nagrody orcz vr,roly nienaleznie pobranych Swiadczei. Na stronie Ma -
zmniejszenia tych kosZ6w. Konto 410 mo2e wykazywad w ciqgu roku obrotowego saldo Wn,
kt6re wyra2a wysoko56 poniesionych kosA6w. Saldo konta 410 przenosi sig w koricu roku
obrotowego na konto 860.
Konto 490 - "Rozliczenie koszt6w"
W jednostce nie prowadzi sig rozliczeri koszt6w.
Zesp6l T - ,,Przychody, dochody i koszty"
Konta zespolu 7 ,,Pr4chody, dochody i koszv' slu2q do ewidencji:
1)przychod6w i koszt6w ich osiqgniecia z tytulu spzeda2y produkt6w, towar6w, przychod6w
i koszl6w operacji finansowych oraz pozostalych przychod6w i koszt6w operacyjnych;
2) podatk6w nieujetych na koncie 403;
3) dotacji i subwencji otrzymanych, kt6re wptywajq na wynik finansowy.
Ewidencjq szczegolowq prowadzi siq wedlug pozycji planu finansowego oraz stosownie do
potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczo6ci oraz obliczenia podatk6w.
Konto 700 - Sprzedai produkt6w i koszt ich wy'tuorzenia.
Slu2y do ewidencji przychod6w ze spzedazy na rzecz innych jednostek.
Na stronie Wn konta 700 ksigguje siQ koszt wytworzenia sprzedanych produkt6w oraz
zmniejszenie przychod6w ze spzeda2y udokumentowane fakturami korygujacymi-
Na stronie Ma ujmuje siq przychody ze sgrzeda2y - w korespondencji z kontami zespolu 1 i 2.
Do konta prowadzi sie ewidencjg dostosowana do potrzeb wymiaru podatk6w oruz potzeb
sprawozdawczoSci.
Konto 720 - ,,Przychody z tytulu dochod6w bud2etowych"
Konto 720 slu2y do ewidencji przychod6w z tytulu dochod6w bud2etowych anti4zanych
bezpo6rednio z podstawowq dzialalno6ciq jednostki, w szczeg6lno6ci dochod6w, do kt6rych
zalicza sig podatki, skladki, oplaty, inne dochody bud2etu paristwa, jednostek samozqdu
terytorialnego oraz innych jednostek, nalezne na podstawie odrebnych ustaw lub um6w
migdzynarodowych.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje sig odpisy z tytulu dochod6w bud2etowych, a na stronie Ma
konta 720 ujmuje sig przychody z Mulu dochod6w bud2etowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 720 powinna zapewni6 wyodrebnienie
przychod6w z tytulu dochod6w bud2etowych wedlug pozycji planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochod6w bud2etowych ewidencja szczegolowa jest
prowadzona wedlug zasad rachunkowosci podatkowej, natomiast w zakresie podatk6w
pobieranych przez inne organy ewidencjq szczegolowq stanowiq sprawozdania o dochodach
budzetowych sporzqdzane pzez te organy.
W ko6cu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi siq na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.
Konto 750 - ,,Przychody finansowe"
Konto 750 slu2y do ewidencji przychod6w finansowych .

Na stronie Ma konta 750 ujmuje siq przychody z tytulu operacji finansowych, a w szczeg6lnoSci
przychody ze sprzeda2y papier6w wartoSciowych, przychody z udzial6w i akcji, dywidendy oraz
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odsetki od udzielonych pozye,zek, dyskonto prq zakupie weksli, czek6w obcych i papier6w
warto6ciowych oraz odsetki za niokg w zaplacie nale2no6ci, dodatnie r62nice kursowe.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 750 powinna zapewni6 wyodrqbnienie
przychod6w finansowych z tytufu udzial6w w innych podmiotach gospodarczych, nalezne
jednostce odsetki.
W koticu roku obrotowego przenosi sie przychody finansowe na strone Ma konta 860 (VVn konto
750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Konto 751 - ,,Koszty finansowe"
Konto 751 slu2y do ewidencji koszt6w finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje sie w szczeg6lnosci warto66 sprzedanych udzial6w, akcji
i papier6w warto6ciowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredyt6w i po2yczek, odsetki za
zwlokq w zaplacie zobowiqzafi, z wyjqtkiem obciq2ajqcych Srodki tnivale w budowie, odpisy
aKualizujqce warto66 nale2no6ci z tytulu operacji finansowych, dyskonto przy spzeda2y weksli,
czek6w obcych i papier6w warto6ciowych, ujemne r62nice kursowe, z wyjqtkiem obciq2ajqcych
Srodki tnivale w budowie, prowizje od zaciqgniqtych kredyt6w.
Ewidencja szczegotowa prowadzona do konta 751 powinna zapewni6 wyodrqbnienie w zakresie
koszt6w operacji finanso\rvych - naliczone odsetki od pozyczek i odsetki za zwlokq od
zobowiqzai.
W koricu roku obrotowego przenosi siq koszty operacji finansowych na strong Wn konta 860 (Ma
konto 751).
Na koniec roku konto 75,l nie wykazuje salda.
Konto 760 - ,,Pozostale przychody operacyine"
Konto 760 slu2y do ewidencji przychod6w niezwiqzanych bezpoSrednio z podstawowe
dzialalno5ciq jednostki, w tym wszelkich innych przychod6w niz podlegajqce ewidencji na
kontach:700,720,730,750.
W szczeg6lnosci na stronie Ma konta 760 ujmuje siQ:
'l) pr4chody ze sprzeda2y materialSw w warto5ci cen zakupu lub nabycia material6w;
2) przychody ze sprzedazy Srodk6w tmalych, warto6ci niematerialnych i prawnych oraz Srodk6w
trwalych w budowie;
3)odpisane przedawnione zobowiqzania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodplatnie
otrzymane w tym drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, tzeczowe aktywa obrotowe,
pzychody o nadzwyczajnej wartosci lub K6re wystqpily incydentalnie;
W koricu roku obrotowego przenosi siq pozostale przychody operacyjne na stronQ Ma konta 860,
w korespondencji ze strone Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Konto 761 - ,,Pozostale koszgr operacyjne"
Slu2y do ewidencji koszt6w niezwiqzanych bezpo6rednio z podstawowq dzialalnoSciq jednostki.
W szczeg6lno6ci na stronie Wn ujmuje siq kary, odpisane przedawnione, umorzone
i nie6ciqgalne nale2no6ci, odpisy aktualizujqce od nale2no6ci, koszty postqpowania spomego
i egzekucyjnego, szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia oraz koszty
o nadzivyczajnej warto6ci lub K6re wystqpity incydentalnie.
W koricu roku obrotowego pzenosi sie na strone Wn konta 860 - pozostale koszty operacyjne,
w korespondencji ze stronq Ma konta 76'1.

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.
Konto 800 - ,,Fundusz jednostki"
Konto 800 sluzy do ewidencji r6wnowarto5ci majqtku tnvalego i obrotowego jednostki i ich
zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje sie zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zvtiQkszenia.
Analityka prowadzona jest z podzialem na fundusze.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje sie w szczeg6lnoSci:
1) przeksiqgowanie straty bilansowej roku ubieglego z konta 860;
2) przeksiqgowanie, pod datq sprawozdania budzetowego, zrealizowanych dochod6w
budzetowych z konta 222;
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3) pzeksiggowanie, w koricu roku obrotowego, dotacji z bud2etu i Srodk6w bud2etowych
wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
4) r62nice z aktualizacji Srodk6w trualych;
5) warto66 sprzedanych, nieodplatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkladu
niepienieznego (aportu) Srodk6w tMalych, wartocci niematerialnych i prawnych oraz Srodk6w
tnivalych w budowie;
6) wartoSd paspr6w pzejetych od zlikwidowanych jednostek;
7) wartosc aktyw6w przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje siq w szczeg6lnosci:
1) pzeksiggowanie zysku bilansowego roku ubieglego z konta 860;
2)przeksiqgowanie, pod datq sprawozdania bud2etowego zrealizowanych wydatk6w
bud2etowych zkonla 2231'
3) wplyw Srodk6w ptzeznaczonych na finansowanie inwestycii;
4) r62nice z aktualizacji wyceny arodk6w trualych;
5) nieodplatne otrzymanie 6rodk6w trwalych, warto6ci niematerialnych i prawnych oraz Srodk6w
truvalych w budowie;
6) warto66 aktyw6w pzejetych od zlikwidowanych jednostek;
7) warto56 objqtych akcji i udzial6w;
8) wartoSd akt) A/6w otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnic mo2liwoS6 ustalenia
ptzyczyn zwiqksze6 i zmniejszefi funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo
Ma, kt6re oznacza stan funduszu jednostki.",
Konto 810 -,,Dotacje bud2etowe oraz Srodki z budietu na inwestycje',
Konto 810 sluzy do ewidencji dotacji budzetowych, oraz 5rodk6w z bud2etu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 8'10 ujmuje sig:
1) warto66 dotacji przekazanych z budzetu w czgSci uznanej za wykorzystane lub rozliczone,
w korespondencji z konlem 224;
2) r6wnowarto66 wydatk6w dokonanych przez jednostki budzetowe ze srodk6w budzetu na
finansowanie Srodk6w trwalych w budowie, zakupu Srodk6w trwatych oraz wartosci
niematerialnych i prawnych.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje siQ pzeksiegowanie, w koricu roku obrotowego, salda konta
810 na konto 800.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Konto 840 -,,Rezerwy i rozliczenia migdzyokresowe prrychod6w"
slu2y do ewidencji przychod6w zaliczanych do przyszlych okres6w oraz innych rozliczefi
migdzyokresowych i rezeru.
Na stronie Ma tego konta ujmuje sie utwozenie i zwiqkszenie rczen y, a na stronie Wn jej
zmniejszenie oraz rottiqzanie .

Na stronie Ma tego konta ksiqguje siq r6wnie2 powstanie oraz adgkszenia stanu rczliczen
miedzyokresowych przychod6w a na stronie wn ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do
przychod6w roku obrotowego.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do tego konta zapewnia ustalenie :

- Stanu rezeniv oaz pt4czyn zwigkszenia i zmniejszenia ;

- stanu rozliczeri miedzyokresowych przychod6w z poszczeg6lnych tytul6w oraz pr4c4n ich
zwiQkszefi i zmniejszei.
Konto 84o wykazuje saldo Ma kt6re oznacza stan rezeru i rozlic,zen migdzyokresowych
przychod6w .

Konto 851 -,,Zakladowy Fundusz Swiadczeri Socjalnych,,
Slu2y do ewidencji stanu oraz zwiqkszeri i zmniejszeri zak+adowego funduszu Swiadczeri
socjalnych. Ewidencja szczeg6lowa do konta powinna pozwoli6 na wyodrqbnienie stanu
zwiqkszefi i zmniejszeh zakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych z podzialem wedlug 2r6del
zwigkszei i kierunk6w zmniejszeri.
Srodki pienie2ne tego funduszu, wyodrebnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje sie
na koncie 135 ,Rachunki Srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia". pozostale irodki
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majqtkowe ujmuje siq na odpowiednich kontach dzialalno6ci podstawowej jednostki (z wyjatkiem
koszt6w i przychod6w podlegajqcych sfinansowaniu z funduszu).
Saldo Ma konta 851 wyra2a stan zakladowego funduszu Swiadczei socjalnych.
Konto 855 - ,,Fundusze mienia zlikwidwanych jednostek"
Slu2y do ewidencji r6wnowarto6ci mienia zlikwidowanych przedsigbiorstw , komunalnych lub
innych jednostek organizacyinych, przejqtego p.zez otgany zalo2ycielskie i nadzorujqce.
Na stronie Wn ujmuje siq zmniejszenia funduszu z tytulu spzeda2y mienia lub jego likwidacji, a
na stronie Ma - stan funduszu i jego zwigkszenia o r6wnowarto56 mienia zlikwidowanych
pzedsiebiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustalone na podstawie bilans6w tych
jednostek, w korespondencji z kontem 015.
Saldo Ma konta 855 wyra2a stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiqbiorstw lub innych
jednostek organizacyjnych, pzejgtego pz:ez organ zalo2ycielski lub nadzorujqcy, a nie
przekazanego sp6lkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nie przejetego na wlasne
potrzeby lub warto66 mienia sprzedanego ale jeszcze niesplaconego.
Konto 860 -,,Wynik finansowy"
Konto 860 sluzy do ustalania wyniku finansowego jednostki
W koricu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje sie sumQ:

- poniesionych kosa6w, w korespondencji z kontem: 400, 4o1,4O2, 403, 404,405, 409 i 410;

- koszt6w operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostalych koszt6w
operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;

Na stronie Ma konta 860 ujmuje siq w koticu 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 pzenoszone w roku nastqpnym, na konto 800.

Konta pozabilansowe

Konto 090 - " Obce 6rodki trwale "
Konto slu2y do ewidencji stanu ilo6ciowo - wartoSciowego mienia przekazanego w nieodplatne
u2ytkowanie na rzecz jednostki na podstawie um6w.
Na stronie Wn ujmuje sig wszelkie zwigkszenia mienia uzytkowanego, a w szczeg6lno6ci
pzyjqcie nowego mienia, przeszacowanie.
Na stronie Ma ewidencjonuje siq wszelkie zmniejszenia w stanie mienia, w szczeg6lnoSci
przeszacowanie, likwidacja, a rrot mienia.
Konto 091 - " Srodki trwale w lihridacji "
Konto slu2y do ewidencli Srodk6w tnralych w likwidacji. Postawienie Srodka trwalego w stan
likwidacji oznacza jego wycofanie z uzytkowania i zdjqcie z ewidencji bilansowej Srodk6w
trwalych jego warto6ci poczqtkowej oraz dotychczasowego umorzenia.
Na stronie Wn ujmuje siq wartoSd poczetkowq Srodk6w tnivalych postawionych w stan likwidacii
pod data ich wyksiggowania z ewidencji bilansowej.
Na stronie Ma ewidencjonuje sig rozch6d tych Srodk6w z datq dokonania ich fizycznej likwidacji
(rozbi6rki, zniszczenia, zlomowania).
Saldo Wn konta oznacza warto56 Srodk6w trwalych postawionych w stan likwidacji, ale jeszcze
fi4cznie istniejecych.
Ewidencja szczeg6lowa powinna umo2liwi6 ustalenie na dany dziei ilo56 i warto66
poszczeg6lnych Srodk6w tnivatych postawionych w stan likwidacji.
Konto 092 - " Obce Srodki truale - sprzet uiyczony przez MSllUiA '
Slu2y do ewidencji stanu iloSciowo wartoSciowego sprzetu uzyczonego przekazanego ptzez
Ministerstwo Spraw Wewngtznych i Administracji .

Na stronie Wn ujmuje siq zwiqkszenia wartosci sprzetu, a w szczeg6lnoSci przyjQcie nowego
sprzetu, korekta warto6ci przeszacowanego sprzQtu.
Na stronie Ma ewidencjonuje sie zmniejszenia warto6ci spzetu, a w szczeg6lno$ci korekty -
przeszacowanie wartosci, likwidacja, zwrot spzetu.
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Konto 291 ,,Zobowiezania sporne iwarunkowe"
Konto sluzy do ewidencji pozabilansowej wszelkich zobowiezafi spornych iwarunkowych wobec
kontrahent6w krajowych i zagranicznych, w tym m.in.

- wystawionych pzez Gminq i Miasto Czenrvionka-Leszczyny weksli slu2qcych
zabezpieczeniu udzielonych gminie kredyt6w i pozyczek,

- zobowiqzaf warunkowych wynikajqcych z otrzymanych decyzij w sprawie oplat i kar
pienieznych dotyczqcych wycinki drzew ,

- nieuznane przez jednostkg roszczenia skierowane przez kontrahent6w na drogg
postqpowania spornego (sqdowego).

Na stronie Ma ujmuje sie warto66 powstalego zobowiqzania spornego i warunkowego
(podpisanie umowy kredytu lub pozyczki i wystawienie weksla in blanco, otrzymanie decyzji),
a po stronie Wn wygaSnigcie tego zobowiqzania (splata zobowiqzania i zwrot weksla lub
w przypadku wypelnienia weksla przez bank - wykup weksla lub wykonanie czynnosci
wskazanych w decyzji o wycince drzew). Zwr6cony weksel podlega fizycznej likwidacji
z pzeprcwadzenia kt6rej spozedza siq protokol likwidacyjny. Konto mo2e wykazywa6 saldo Ma,
kt6re okreSla stan zobowiqzari warunkowych.
Ewidencja analityczna powinna umo2liwi6 ustalenie zobowiqzai warunkowych wedlug tytul6w
oraz poszczeg6lnych kontrahent6w, z podzialem na krajowe i zagraniczne.
Konto 292 ,,Naleino6ci warunkowe"
Konto slu2y do ewidencji pozabilansowej wszelkiego rodzaju krajowych i zagranicznych
naleZnosci warunkowych w tym m.in.

- nale2noSci warunkowych z odroczonym terminem platnoSci wynikajqcych z wydanych
decyzji w sprawie optat i kar pieniq2nych za usuniqcie drzew,

- inne nale2no6ci warunkowe.
Na stronie Wn ujmuje sig warto66 nalezno6ci warunkowych( pod datq ich powstania ), a po
stronie Ma wyga6niqcie tej nale2nosci (np. wykonanie czynnoSci wskazanych w decyzji
o wycince drzew).
Ewidencja analityczna powinna umo2liwi6 ustalenie nale2no6ci warunkowych wedlug
poszczeg6lnych tytul6w oraz kontrahent6w, z podzialem na krajowe i zagraniczne.

Naczelnicy wydzial6w meMorycznych, kierownicy referat6w oraz samodzielne stanowiska
prowadzecy czynnoSci zmierzajqe do powstania nale2noSci lub zobowigafi spornych
i warunkowych ponoszq odpowiedzialno66 za terminowe przedkladanie informacji aniqzanej
z powstaniem lub wyga5niqciem nale2no5ci lub zobowiqzah spornych i warunkowych do
wydzialu Finansowo-Budzetowego. Pracownicy w/w zobowiqzani sq do pzedlozenia niniejszej
informacji w terminie do 5go dnia miesiqca nastepujacego po miesiqcu, w kt6rym powstala
nale2nosc lub zobowiqzanie sporne - celem terminowego ujgcia w ksiggach rachunkowych.
Konto 910 ,,Nota z podatk6w i rejestru oplaty za gospodarowanie odpadami
komunalnymi"
Konto slu2y do ewidencji kwot zwiqzanych ze sprawozdaniem RB 27S w kwartalnych okresach
sprawozdawczych. Ewidencja analityczna konta dotyczy kwot wykazywanych w kolumnach:
potrqcenia, zaleglo6ci, skutki obnizenia g6rnych stawek podatk6w, skutki udzielonych ulg i

zwof nieri, umozenia zaleglo6ci podatkowych, rozlo2enia na raty, odroczenia terminu platno6ci,
zwolnienia z obowiqzku pobrania, ograniczenie poboru. Kwoty przypisane w okresach
sprawozdawczych podlegajq wyksiggowaniu w miesiqcu nastepnym po kwartale.
Konto 91l ,,Zabezpieczenia - Gwarancje ubezpieczeniore"
Konto slu2y do ewidencji depozyt6w skladanych jako gwarancyjne zabezpieczenie nale2ytego
wykonania umowy i usuniqcia wad lub usterek w zrealizowanych zadaniach.
Ewidencja analityczna prowadzona wedlug zabezpieczonych zadafi na kt6re skladana jest
gwarancja.
Konto 912 ,, Sprawozdania urzgd6w skarbowych"
Konto slu2y do ewidencji kwot wykazywanych w sprawozdaniach urzqd6w skarbowych w
okresach sprawozdawczych. Ewidencja analityczna konta dotyczy kwot wykazywanych w
kolumnach: zaleglo5ci oraz kolumnach saldo koficowe nale2noSci pozostale do zaplaty ogolem.
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Kwoty przypisane w okresach sprawozdawczych podlegaje wyksiegowaniu w miesiqcu
nastqpnym po kwartale.
Konto 913 ,, Sprawozdania z zada6 zteconych"
Konto sluzy do ewidencji kwot zwiezanych z rcalizacjq zadah z zakresu administracji zqdowej
oraz innych zadafi zleconych jednostkom samorzqdu terytorialnego ustawami wykazywanych w
czg5ci B sprawozdania RB-2772. Ewidencja dotyczy kwot wykazywanych w kolumnach
nalezno6ci, zaleglo6ci i nadplaty wykazywanych w okresach sprawozdawczych przez jednostki
bud2etowe gminy realizujqce te zadania. Analityka powy2szych kwot znajduje siQ w tych
jednostkach.
Kwoty pzypisane w okresach sprawozdawczych podlegaja wyksiegowaniu w miesiqcu
nastepnym po miesiecu sprawozdawczym.
Konto 974 ,, Wydatki zrealizowane w ramach funduszu soleckiego"
Konto sfuzy do pozabilansowej ewidencji kwot wydatk6w uznanych za wykonane w ramach
funduszu soleckiego.
Na stronie WN konta 974 ewidencjonuje sie wartosc dokonanych wydatk6w w ramach funduszu
soleckiego. Zapisu dokonuje sie w dacie poniesienia wydatku na podstawie dokumentu
stanowiqcego podstawg jego dokonania.
Na stronie Ma ujmuje siq r6wnowarto$6 zrealizowanych wydatk6w funduszu soleckiego w danym
roku.
Obroty strony Wn pzenoszone se na koniec roku do kolumny 10 , Wydatki zrealizowane w
ramach funduszu soleckiego' sprawozdania RB-28 z wykonania planu wydatk6w budzetowych
jednostki samozedu terytorialnego za okres od poczqtku roku do dnia 31 grudnia.
Do konta 974 nale2y prowadzi6 ewidencje szcaegolowq umo2liwiajqcq ustalenie kwoty
poniesionych wydatk6w z podzialem na poszczeg6lne solectwa.
Konto 976 - "Vlrzaiemne rozliczenia migdzy jednostkami"
Konto sfu2y do ewidencji kwot wynikajqcych ze wzajemnych rozliczei miQdzy jednostkami
w celu spozqdzenia lqcznego sprawozdania finansowego. Podzial analityczny uwzglqdnia
rodzaje sprawozdafi na potrzeby kt6rych dokonuje siq wyQczefi. Wyodrqbnia siq wzajemne
wylqczenia na rzecz spozedzenia:

1. lqcznego bilansu i bilansu skonsolidowanego - kwoty wzajemnych nale2no5ci i

zobowiqzarl otaz innych rozrachunk6w o podobnym charakterze jednostek
podlegajqcych wylqczeniom, w podziale na nale2no6ci izobowiqzania, z tytulu dostaw i

usfug oraz pozostalych nale2no6ci i zobowiezania, wynikajace z ewidencji bilansowej na
ostatni dzieh ka2dego roku (saldo) przenosi siq na dziei 31 grudnia na konto 976. Kwoty
nale2noSci i zobowiqza6 objqtych wylqczeniami z bilansu Qcznego sq kwotami brutto,
obejmujecymi podatek od towar6w i ustug.

2. lQcznego rachunku zysk6w i shat - kwoty pzychod6w i kosa6w z tytufu operacji
dokonyrvanych miqdzy jednostkami organizacyjnymi podlegajqcymi wzajemnym
wylqczeniom ewidencjonuje siq pzez okres calego roku. Wylqczeniu podlega kwota
przychod6w i r6wna jej kwota koszt6w. Wylqczenia dokonuje siq w warto5ciach netto
uwzglgdniajqc podzial przychod6w i koszt6w zgodny z ukladem pozycji aktualnego wzoru
rachunku zysk6w i shat.

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

Konto 980 - 'Plan finansowy wydatk6w budietowych"
Konto 980 slu2y do ewidencji planu finansowego wydatk6w bud2etowych dysponenta 6rodk6w
bud2etowych .

Na stronie Wn konta 980 ujmuje sig plan finansowy wydatk6w bud2etowych oraz jego zmiany.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje sig:
1 ) r6wnowartosd zrealizowanych wydatk6w bud2etowych;
2) warto66 planu niewygasajqcych wydatk6w bud2etowych do realizacji w roku nastqpnym;
3) warto66 planu niezrealizowanego i wygaslego.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 980 jest prowadzona w szczeg6lowoici planu finansowego
wydatk6w bud2etowych.
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Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.Konto g8i - 'plin finansowy 
"ie*Vg"saiiiych wydatk6w,,

i;$:,::l :H?-#o;Ux;ffi.ehffi ;#;;"i'J"nbwvg"sajqcvch wvdark6w bud2etowvch

il.::fffi: H:ffL:;3;;1;';f j;u 
'". 

nnansowv niewvsasajqcvch wvdatk6w bud2etowvch

;1"' ;H}Xi;;;fft?L?ffi lfl;#fl :tk6w 
bud2etowvch obciqzajecvch pran rina nsowy

Ar:#* 
planu niewygasajqcych 

-wvdatk6w 
bud2etowych w czq6ci niezrearizowanej rub

;{rt-r"{^iir;:;#;},?.*"r,[?1"",,ir'"!, "o*""' 
siq w szczes6rowosci pranu nnansoweso

Konto 981 nie powinno wyk azywae saida na koniec roku.Konro 990 - ,,Rozrac-hun{r . *"[".i"i;i;i z gflutu ich odpowiedziatnoSci zazobowiliania podatkowe podatnika,,
Konto 990 sluzry do ewidencji kwot nale2nych od osdrh tzecich i realizacji tych zobo\ /iEza6.Ksiesowafi dokonuje sis nie siosujqc;;t;;d";;;o zapisu.Je2eti ozeczono o odoowiedzirr",iio 

""r,il.;1"ffi; ry! *er.i os6b trzecich, dra ka2dej ztych os6b otwiera sie osobne. po=auiransoJl iit-nio .."r"g6lowe do biransowego konta
fi,'fffffffi';Jffi;TL?o podainika' na iJ;dk"''-"r" gsgg{tzggiejpzvpisujqc na stronie

H,isrlfu :H['f,srp3.::$!'ffi:*1i#$s.ffiryi*i'i, jffi ,ffi ,#l

i:J[ff.T":r::ilfiij"l]:i,#:: ji"6dG '-[-io'ni'?'"sni" n, r[n"L ioi-"tn'*"]aorto;"go
stan zobowiqza fi i ich rc;izacli oiresta sig na podstawie zapis6w na bilansowym koncie
;;fo",&1"*, 

podatnika, ah rioreso ;;;;; ;;;;"J=irr,ioii.".Jor"'fl1#i rub os6b
Gdy na biransowvm koncie-podatnik€ kwota zobowiTari,. podregajqcych zapracie przez osobetub osoby tzecie, zostanie zr6wnowa2ona .ura *pt]tt"i 

"19u1 
ii"i-i.i[[*.ilrr,jiu *vgr"r.Tym samym wygasajq rownie2.zobowia=*i; iJiy'rib os6b. tzecich z tego tytulu. Jezeri,w prqpadku kilku os6b tz-e_ci9lr, po ,nyg;Snied-loiow,q.ania, na pozabilansowym koncieosobv trzeciej czq66 przvpisanei;e1 rwotv-naieiioliilor6ni" ni"..iril-iiJl?[L,"r, ,"i

;:i:*",xfy"#",ff::"**",r'pbobg; ";;i,;;j;."5ipr"ni" dokonuje siq na podstawie
Konto ggl - ,,Roirachrlnti.z_inkasentami ztytutu pobieranych pzez nich podatk6w i oprat

[i1,:ffiii'"1"ffi!Tilt11ffi ff il':*yry;,r,.",t0*iodprowadzonenaw,,asciwy
1) na stronie Wn konta'99.1 ksigguje sig:
a) przypisy w wysoko.ci natezn-o*ci do pobrania w kwocie. pobranej, wynikajqcej z zestawienia

;H:i:Xdl:'owiqcvch 
podstawq 

-;Jk*;;;; 
*i"t"v'' rioi,,;ty *fi;#i;, iwitariusz

b) odsetki za zwloke i inne nale2no5ci. uboczne w kwocie wplaconej;2) na stronie Ma konta 991 ksigguje siq: 
- --"-

a) wplaty kwor pobranvch o,=ein'tasent", dokonane na rachunek bie2qcy uzedu.Na koncie 9el ksiesowar4 do19nu1e.sif nil iil,Jd;;; dwusrronneso zapisu.Konto ss8 -,,zaaneaiowan!9111d"ti"* uiiJ,Ilii6'"'iiorru bieiqcego,,Konto ggg sru2y do ewidencji prawnego zaanga2,w;nia wydatk6w bud2etowych danego rokuiJli:8fffl oraz niewvsasalalv"n 
",iJ"-*o*"uiJr.i"ril"n ujetych do reatizaciiw danym roku

Na stronie Wn konta ggg ujmuje siq:
1) r6wnowarto6d sfinansowanych.*Vdift:y bud2etowych w d€nym roku bud2etowym,2) r6wnowartos6 zaanga2owanycrr ivoartow, rizi" riiai'"f"+rrv wydatki roku nasrepnego.
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Na stronie Ma konta 998 uimuje siQ zaangazowanie, wydatk6w' czyli warto66 um6w' decyzji

i innych postanowiefi, rtoryci- wyXonani-e spowoduie ioni"&noSe dokonania wydatk6w

bud2etowych w roku bie2qcYm '

i" toni". r.or, konto 998 nie wykazuje salda'
'ffiffi 'rrr*:,r;ig"io*"ni;';vJ"1i*'ouoi"ro*v-"hptzvszlvchlaf '

Konto 999 sfu2y do ewidencii pia'wnego zaangazowania wytaUtO*' bud2etowych'przysztych lat

L#".ilirvs;rdqcych wvaatfto;;' tio*"'"iq bi6 zrealizowane w latach nastQpnych'

Na stronie wn konta 99s ';;il ;l- iJyJ't-"1"tt9ii 
'-aangazowanvch 

wvdatk6w budzetowvch

w tatach poprzednich, a ouci+l]icy,itr plan finansowy ror.iEiize"dgo iednostki bud2etowe! lub

olan finansowy niewygasaiqcfih UOatiOw geeznaczoty do realizacii w roku bie2qcym'

illa stronie Ma konta sgs uimui; si; wysoko36 zaanga2owanych wydatk6w rat pzr_szrych

Na koniec roku konto sgs #"''l;;i;;d"i ;kfi M; ;;;*aiice zaansazowanie wvdatk6w

bud2etowYch lat PrzYsztYch'
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