
ZARZĄDZENIE NR 21/19
WÓJTA GMINY BOLESŁAWIEC

z dnia 22 stycznia 2019 roku

w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla Gminy Bolesławiec, Urzędu
Gminy

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2018 r. poz. 994), art. 69 ust.3 , pkt. 2 i3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o
finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077)

zarządza się, co następuje:
5 1 .W celu zapewnienia prawidłowego funkcjonowania jednostki, a w szczególności

gospodarki finansowej wprowadza się „Instrukcję w sprawie rachunkowości i planu kont dla
Gminy Bolesławiec, Urzędu Gminy” stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

5 2. Uchyla się zarządzenie nr 306/17 Wójta Gminy Bolesławiec 2 dnia 29 grudnia
2017 roku w sprawie zasad rachunkowości i planu kon t dla Gminy Bolesławiec, Urzędu
Gminy.

9 3. Zarządzenie wchodziw życie z dniem podjęcia.



Załącznik Nr 1 do ZWG Nr 21/19 z 22.01.19 r..

Zasady rachunkowości oraz planu kont dla Gminy Bolesławiec,
Urzędu Gminy Bolesławiec

Na podstawie art. 17 ust. 1 i2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicz-
nych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) przyjmuje się:
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1. Rokiem obrotowym jest okres 12 miesięcy od 1 stycznia do 31 grudnia roku kalendarzo-

wego.
2. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.
3. Sprawozdania finansowe obejmujące bilans, rachunek zysków i strat jednostki (wariant

porównawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki, informacje dodatkową i bi-

lans z wykonania budżetu Urząd Gminy Bolesławiec sporządza na dzień zamknięcia
ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień 31 grudnia.

4. Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki następuje do dnia
30 kwietnia roku następnego.

5. Na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych Gmina Bolesławiec sporządza sprawozdania
finansowe, określone w rozporządzeniu w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla bu—

dżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwo-
wych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
wtym:
1) bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
3) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych,
4) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków

i strat jednostek budżetowych,
5) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawienia

zmian w funduszu jednostek budżetowych,
6) informacji dodatkowej (zgodnie z załącznikami od Nr 1 do 24),

7) skonsolidowany bilans składający się z bilansów jednostek i instytucji kultury.

Sporządzającw/w sprawozdania finansowe należy dokonać odpowiednich wyłączeń wza-

jemnych rozliczeń międzyjednostkami. Sprawozdania te sporządza się wjęzyku polskim
i w walucie polskiej . Dane liczbowe wykazuje się w złotych i groszach.
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6. Sprawozdania:
1) jednostkowe oraz bilans z wykonania budżetu Gminy sporządza się w terminie do

31 marca następnego roku,
2) sprawozdanie łączne w terminie do 30 kwietnia następnego roku i przekazuje się do

Regionalnej izby Obrachunkowej,
3) skonsolidowany bilans w terminie do 30 czenNca następnego roku i przekazuje się do

Regionalnej Izby Obrachunkowej.

Sprawozdania wymienionew pkt.6 podpisują Wójt Gminy i Skarbnik .
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Metody wyceny aktywów i pasywóww ciągu roku i na dzień bilansowy oraz ustalania wyniku

finansowego stosuje się w sposób następujący:
1. Umarza się jednorazowo i w całości zalicza się w koszty w momencie przyjęcia do eks-

ploatacji książki i inne zbiory biblioteczne, odzież i umundurowanie, meble, dywany, po-
zostałe środki tnNałe ( wyposażenie) oraz wartości niematerialne i prawne 0 wartości nie-

przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób praw-

nych.
Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
Środki tnNałe stanowiące własność gminy otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji

właściwego organu, wyceniane są na podstawie:
1) wartości określonej w decyzji,

2) operatu szacunkowego sporządzonego przez rzeczoznawcę, w przypadku braku war-
tości w decyzji.

Wartość początkowa środkówMałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe pod-

legają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach,

a wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewniać porównanie danych wynikających

z ewidencji księgowej z ewidencja gminnego zasobu nieruchomości.
Księgi inwentarzowe prowadzi się dla pozostałych środków tnivałych i wartości niemate-

rialnych i prawnych umarzanych w 100 %, których wartość jest nie niższa niż 200 zł.

Pozostałe środki tnNałe oraz wartości niematerialne i prawne 0 wartości poniżej 200 zł

podlegają ewidencji ilościowej.
Środki tnNałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się przy zastosowaniu stawek

określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Środki tnNałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się jednorazowo za okres ca-

%

łego roku na dzień 31 grudnia każdego roku.
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10. Na dzień bilansowy środki trwałe wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpi-
sów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy). Środki tnNale ewidencjonuje się
w podziale na:
1) podstawowe środki trwale na koncie 011 „Środki trwałe”,

2) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwale" ( w użytkowaniu),

3) Umorzenie środków trwałych (konto 011) ujmowane jest na koncie 071, a pozostałe
środki trwałe (konto 013) na koncie 072.

4) Wjednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków tnNałych.
8. Nowo przyjęte środki trwale oraz wartości niematerialne i prawne umarza się począwszy

od następnegomiesiąca po miesiącu, w którym przyjęto do używania.
9. Dla żadnych środków tnNałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwalej utraty wartości.

10.Aktualizacjiwartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych doko-

nuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wynik takiej aktualizacji odnosi
się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

11.Do przychodów urzędu zalicza się dochody budżetu jednostki samorządu terytorialnego
nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostkach budżetowych.

12. Należności realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz
tych jednostek.

13.Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości, z zastrzeżeniem
ust. 407 (na należności wątpliwe robi się odpis aktualizujący).

14.Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do

wyniku na pozostałych operacjach nierasowych (konto 962).

15.0dpiśy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie
ustaw obciążają fundusze.

16.Odpisy aktualizujące wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek obcią-
żają zobowiązania wobec tych jednostek.

17.Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień bilan-

sowy.
18.0dsetki od należności i zobowiązań, wtym również tych, do których stosuje się przepisy

dotyczące zobowiązań podatkovwch, ujmuje się w księgach rachunkowychw momencie
ich zapłaty lub nie później niż na koniec każdego kwartału (pod datą ostatniego dnia) w

wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

19. Rzeczowe aktywa obrotowe wycenia się na dzień bilansowywedług ich wartości wynika-

jącej z ewidencji.

&
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20. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywówwyrażone w walutach

obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących

na dzień bilansowy.

21 . Ustala się następujące zasady ewidencji i rozliczania kosztów ~ ponoszone koszty ujmo-

wane są na kontach zespołu 4 — Koszty według rodzajów i ich rozliczenie.

22. Przyjmuje się następującemetody prowadzenia ewidencji analitycznej rzeczowych akty-

wów obrotowych— zakupione materiały (towary) dla potrzeb działalności podstawowej

urzędu są bezpośrednio po zakupie zaliczane w ciężar właściwego konta kosztów.

23. Dla pozostałych materiałów (towarów) zakupionych dla innych potrzeb prowadzi się ewi-

dencję ilościowo-wartościową,w której dla każdego składnika ujmuje się obroty i stan w

jednostkach naturalnych i pieniężnych.

24.Zapas paliwa nie stanowi istotnej wartości dla celów bilansowych.

25. Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów (konto 640) w jednostce mają nieistotną
(

wartość dla celów bilansowych i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz od razu powięk-

szają koszty działalności.
26. Przeksięgowania z konta 222 i 223 dokonuje się raz w roku na podstawie rocznego spra-

wozdania finansowego (dopuszczalne są również okresowe przeksięgowania sprawoz-
dań finansowych).

27.Jeśli jedną operację dokumentuje więcej niż jeden dowód (egzemplarz dowodu), podsta-

wą zapisu stanowi piensty dokument na podstawie którego dokonano zapłaty operacji
(pismo w sprawie zapłaty , wysokość opłaty).

28.W odniesieniu do zakupu materiałów, towarów, usług dowodami zastępczymi mogą być:

paragon, zawiadomienie o wysokości zapłaty, umowa, deklaracja, pismo w sprawie zapła-

ty, zwrotu należności, itp.
29.W ewidencji księgowej ujmuje się na bieżąco, do danegomiesiąca, , wszystkie spraw—

dzone pod względem merytorycznym dokumenty. Po zakończeniu miesiąca wszystkie

dowody z datą wystawienia wtym miesiącu, otrzymane przez Referat Finansowo-

Budżetowy do dnia 5 dnia następnego miesiąca, ujmowane są w ewidencji księgowej jako

zobowiązania tego miesiąca. Po zakończeniu miesiąca grudnia, wszystkie dowody księ-

gowe dotyczące poprzedniego roku, otrzymane przez Referat Finansowo-Budżetowy do

dnia 10 stycznia następnego roku, winne być ujęte w zobowiązaniach, czyli wprowadzone

do ewidencji do miesiąca grudnia i księgowane pod datą 31 grudnia. Dowody księgowe

dotyczące roku poprzedniego, które wpłynęły po tym dniu ujmowane są w księgach roku

bieżącego.
30.Zadaniaw ramach funduszu sołeckiego realizowane są przez Urząd Gminy i inne jed-

nostki organizacyjne Gminy Bolesławiec. Informacje o wysokości i zadaniach do realizacji

23
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w ramach funduszu sołeckiego powiadamiane są jednostki pisemnie. W okresach : pół-

rocznym i rocznym przedkładane są informacje o realizacji zadań, a na koniec każdego
roku nie wykorzystane środki zwracane są na konto Urzędu Gminy. Dodatkowo przedkła-
da się kserokopie faktur, rachunków itp. stanowiących dowód wydatkowania środków z

funduszu sołeckiego.
'

Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia
kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej dla Gminy i

Urzędu

PLAN KONT

dla Gminy Bolesławiec
9 1

Plan kont dla budżetu
1. Wykaz kont
133 - Rachunek budżetu
134 - Kredyty bankowe
135 — Rachunek środków na niewygasające wydatki
140 - Środki pieniężne w drodze
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 — Rozliczeniewydatków budżetowych
224 — Rozrachunki budżetu
225 — Rozliczenie niewygasających wydatków
240 - Pozostałe rozrachunki
250 - Należności finansowe
260 - Zobowiązania finansowe
290 — Odpisy aktualizujące należności
901 — Dochody budżetu
902 — Wydatki budżetu
903 — Niewykonanewydatki
904 — Niewygasające wydatki
909 — Rozliczenia międzyokresowe
960 — Skumulowane wyniki budżetu
961 — Wynik wykonania budżetu
962 — Wynik na pozostałych operacjach
968 — Prywatyzacja



2. Konta pozabilansowe
991 - Planowane dochody budżetu

992 — Planowane wydatki budżetu

993 — Rozliczenia z innymi budżetami

II. Opis kont
1. Konta bilansowe

Konto 133 — „Rachunek budżetu”
Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankovwch rachunkach

budżetu.

Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych,

w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów miedzy jednostkom, a bankiem.

W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem,

natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia.

Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprosto-

wanie błędu.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wypływy środków pieniężnych na rachunek budżetu,

w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu oraz

wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem

134.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, wtym również wypłaty do—

konane w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe

konta 133) oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu,

w korespondencji z kontem 134.

Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. Kom.,

133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.

Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma

konta 133 — kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku

budżetu.

Konto 134 — „Kredyty bankowe”
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.

Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyty bankowe na finansowanie budżetu oraz odsetki

od kredytu bankowego.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułu kredytów zaciągnię-

tych na finansowanie budżetu (tj, kredyty i odsetki od kredytu).
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 134 powinna umożliwiać ustalenie stanu za-
dłużenia według umów kredytowych.
Konto 135 — „Rachunek środków na niewygasające wydatki
Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na nie-

wygasające wydatki.
Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych ,

w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką, a bankiem.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na
niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki

na pokryciewydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225.

Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku
środków na niewygasające wydatki.

Konto 140 — „Inne środki pieniężne”
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, wtym :

1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane
w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następ-
nego okresu sprawozdawczego,

2) kwot wpłaconych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku

z tytułu dochodów budżetowych, w wypadku potwierdzenia wpłaty przez bank, w następ-
nym okresie sprawozdawczym,

3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie spra-
wozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następ-

nym okresie sprawozdawczym.
Środki pieniężnew drodze ewidencjonowanesą tylko na przełomie okresów sprawozdawczych .

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się kwoty środków pieniężnych w drodze na, a na stronie
Ma — wpływy środków pieniężnych w drodze na rachunek budżetu.
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

Konto 222 — „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych

przez te jednostki dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki bu-

dżetowe i urząd obsługujący organy podatkowe, w wysokości wynikającej z okresowych

sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 901 .

J
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Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu,

dokonane przez jednostki budżetowe i urząd obsługujący organy podatkowe, w korespon-

dencji z kontem 133.

Ewidencja szczegółowa do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu

rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędem obsługującym z tytułu

zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.
Konto 222 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki

budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu.

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki

budżetowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.

Konto 223 — „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych

przez te jednostki wydatków budżetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydat-
ków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysoko-
ści wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902.

Ewidencje szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu

rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki

środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków bu-

dżetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek bu-

dżetowych, lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

Konto 224 — „Rozrachunki budżetu”
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności :

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budże-

tu gminy,

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów ,

3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobo-

wiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.

Konto 224 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności , a saldo Ma konta 224 stan zobowiązań bu-

dżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.
5—3
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Konto 225 — „Rozliczenie niewygasających wydatków”
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych

przez te jednostki niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewy-
gasającychwydatkówjednostek budżetowych.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w kore-

spondencji z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanychw korespondencji
z kontem 135.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia
stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środ-
ków na realizację niewygasających wydatków.
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonychśrodków przeka—

zanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.

Konto 240 — „pozostałe rozrachunki”
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjąt-
kiem rozrachunków ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 250, 260.

Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków we-

dług poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.
Konto 240 może wykazwvać dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytu-
łu pozostałych rozrachunków.

Konto 250 — „Należności finansowe”
Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szcze-
gólności z tytułu udzielonych pożyczek.
Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na

stronie Ma ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia

stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.

Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych,

a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.

Konto 260 - „Zobowiązania finansowe”
Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjąt-
kiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułów zaciągniętych pożyczek i wyemito-

wanych instrumentów finansowych.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stro—

nie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. 57
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia

stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

Konto 260 może vwkazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań

finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych .

Konto 290 Odpisy aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizacyjnych należności.

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenia wartości odpisów aktualizacyjnych należ-

ności, a po stronie Ma wartość odpisów aktualizujących należności.

Saldo Ma konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

Konto 901 — „Dochody budżetu”
Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu.

Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych docho-

dów budżetu na konto 961.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:

1) na podstawie finansowych sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w kore-

spondencji z kontem 222,

2) na podstawie Sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetu , w korespon-

dencji z kontem 224,

3) innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133,

4) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji

z kontem 224,

5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kon-

tem 133,

6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, korespondencji z kontem 133.

Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych
dochodów budżetu według podziałek klasyfikacji.

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.

Konto 902 — „Wydatki budżetu”
Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych budżetu.

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki :

1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań finansowych,w korespondencji
z kontem 223,

2) realizowane z kredytu uruchamianego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespon-

dencji z kontem 134.,
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Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie w końcu roku, sumy dokonanych wydatków

budżetowych na konto 961.

Ewidencja szczegółowa do konta 902 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych
wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

Konto 903 — „Niewykonanewydatki”
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji

w latach następnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartości niewykonanychwydatków zatwierdzonych
do realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.

Konto 904 — „Niewygasającewydatki
Konto 904 służy do ewidencji nie wygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się :

1) wydatki jednostek budżetowych dokonanew ciężar planu niewygasających wydatków,

na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225,

2) przeniesienie niewykorzystanych wydatków na dochody budżetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydat-
ków.

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu nie wygasających wy-
datków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.

Konto 909 — „Rozliczeniamiędzyokresowe”
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.
Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki

przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji

z kontami 134 lub 260), a na stronie Ma — przychody finansowe stanowiące dochody przy-

szłych okresów (np. subwencje, dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku

budżetowego).
Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń między-

okresowych według ich tytułów.

Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.

Konto 960 — „Skumulowanewyniki budżetu”
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników Gminy.
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W ciągu roku konto 960 przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia

lub zwiększenia skumulowanychwyników budżetu Gminy.

W szczególności na stronieWn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia spra-

wozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962.

Konto 960 może vwkazywać saldo Wn lub Ma.

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

stan skumulowanej nadwyżki budżetu.

Konto 961 — „Wynikwykonania budżetu”
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronieWn konta 961 ujmuje się przeniesie-

nie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji z kontem 902 oraz nie-

wykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesie-

nia zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901.

W ewidencji szczegółowej do konta 961 vwodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniej-

szeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.
Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma . SaldoWn oznacza stan defi-

cytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.

W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta

961 przenosi się na konto 960.

Konto 962 — „Wynik na pozostałych operacjach”
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wy—

konania budżetu.
Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszt,

operacyjne związane z operacjami budżetowymi.
Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe

przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi.
Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad

przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na

konto 960.

Konto 968 — „Prywatyzacja „
Konto służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji.

Na stronie Wn ujmuje się rozchody pokryte środkami z prywatyzacji, a na stronie Ma przy-

,»
&

chody z tytułu prywatyzacji.



13

Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji i tytułów

prywatyzacji.
Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z prywatyzacji.

2. Konta pozabilansowe

Konto 991 — „Planowane dochody budżetu”
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.

Na stronieWn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszającego plan dochodów budżetu.
Na stronie Ma konta 991ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwięk-

szającego planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie
Wn konta 991.

Konto 992 — „Planowane wydatki budżetu”
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwięk-

szające planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszającego plan wydatków budżetu
lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych vwdatkówbudżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie
Ma konta 992.

Konto 993 — „Rozliczenia z innymi budżetami”
Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, któ-

re nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.
Na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec

innych budżetów.
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty na-
leżności otrzymane od innych budżetów.
Konto 993 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma konta 993

stan zobowiązań.

Krj'
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Plan kont dla Urzędu i Gminy Bolesławiec

I . Wykaz kont
1. Konta bilansowe
Zespół 0 — Majątek trwały
011 — Środki trwałe ( podział na grupy)
013 — Pozostałe środki trwałe ( podział na osoby odpowiedzialne)

014 - Zbiory biblioteczne
015 — Mienie zlikwidowanych jednostek
020 — Wartości niematerialne i prawne
030 — Długoterminoweaktywa finansowe
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (podział na grupy)

072 — Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
.

073 — Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

080—Środki tnNałe w budowie (inwestycje)— podział na zadania inwestycyjne

Zespół 1 — Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 — Kasa
130 — Rachunek bieżący jednostki budżetowej
134 — Kredyty bankowe
135 — Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
139 — lnne rachunki bankowe
140 — Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
141- Środki pieniężne w drodze

Zespół 2 — Rozrachunki i roszczenia
201 — Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych
222 — Rozliczenie dochodów budżetowych
223 — Rozliczenie wydatków budżetowych
224 — Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich
225 — Rozrachunki z budżetami
226 — Długoterminowe należności budżetowe
229 — Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 — Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 — Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 — Pozostałe rozrachunki
245 — Wpływy do wyjaśnienia
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290 — Odpisy aktualizujące należności

Zespół 3 — Materiały i towary
310 — Materiały

Zespół 4 — Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 — Amortyzacja
401 — Zużycie materiałów i energii
402 — Usługi obce
403 — Podatki i opłaty
404 — Wynagrodzenia
405 — Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 — Pozostałe koszty rodzajowe
490 — Rozliczenie kosztów

Zespół 6 Produkty
640 — Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół 7 — Przychody i koszty ich uzyskania
720 — Przychody z tytułu dochodów budżetowych
750 — Przychody finansowe
751 — Koszty finansowe
760 — Pozostałe przychody operacyjne
761 — Pozostałe koszty operacyjne
Zespól 8 — Fundusze, rezenrvy i wynik finansowy
800 - Fundusz jednostki
800 -01— Fundusz środków obrotowych
800-02 — Fundusz środków tnNałych
81 0 — Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje

840 — RezenNy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 — Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855 — Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
860 — Wynik finansowy
2. Konta pozabilansowe
940 — Fundusz sołecki
976 — Wzajemne rozliczenia między jednostkami
980 — Plan finansowy wydatków budżetowych
981 — Plan finansowy niewygasających wydatków
998 — Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 — Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych okresów.
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II. Opis kont
1.Konta bilansowe

Zespół 0 — „Majątek trwały"
Konta zespołu 0 „Majątek tnNały” służą do ewidencji :

1) rzeczowego majątku trwałego,
2) wartości niematerialnych i prawnych,
3) długoterminowych aktywów finansowych,

4) umorzenia składników aktywów trwałych

Konto 011 - „środki trwałe „

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środ-

ków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają ujęciu

na kontach 013, 014.

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie ma zmniejszenia stanu i war-

tości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje

się na koncie 071.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności :

1) przychody nowych lub używanych środków tnrvałych pochodzących z zakupu gotowych
środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość począt-

kową środków trwałych,

2) przychody środków tnNałych nowo ujawnionych,
3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,

4) zwiększenia wartości początkowej środków tnNałych dokonane na skutek aktualizacji ich

wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności :

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia

lub zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,
2) ujawnione niedobory środków trwałych,

3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji
ich wyceny.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić :

1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych,

2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki tnNałe,

3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji,
4) ustalenie wartości gruntów stanowiących własnośćGminy, przekazanych w użytkowanie

3
wieczyste innym podmiotom.
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Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości po-
czątkowej.

Konto 013 — „Pozostałe środki trwałe”
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej po-
zostałych środków trwałych, nie podlegających ujęciu na kontach 011, 014, wydanych
do używania na potrzeby działalności podstawowej jednostki, które podlegają umorzeniu
w pełnej wartości w miesiącu wydania do użytkowania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu
i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu,

z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności :

1) środki tnNale przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,

2) nadwyżki środków tnNałych w używaniu,
3) nieodpłatnego otrzymanie środków tnNałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności :

1) wycofanie środków tnNałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia,
sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej

2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości po-
czątkowej środków tnNałych oddanych do używania oraz osób lub komórek organizacyjnych,
u których znajdują się środki trwałe.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków tnNałych znajdujących
się w używaniu w wartości początkowej.

Konto 014 — „Zbiory biblioteczne”
Konto 014 służy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych
bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek publicznych.

Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i war-

tości początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie

072.
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności :

1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych,

2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności :

1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego przeka-

zania,
2) niedobory zbiorów bibliotecznych. V
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Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznychwycenia się według cen nabycia.

Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyj-

nym oszacowaniem ich wartości.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu

poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonymw odrębnych

przepisach.
Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznychznajdują-

cych się w jednostce.

Konto 015 - „Mienie zlikwidowanychjednostek”
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego

przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie komunalnym
lub innej podległej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym lub gospodarstwie

pomocniczym.
Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności :

1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce orga-
nizacyjnej, według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub

jednostki,
2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bi—

lansu zlikwidowanegoprzedsiębiorstwa lub jednostki, a wartością mienia przekazanego
spółce, innej jednostce organizacyjnej lub sprzedanego,

3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego po zlikwidowanej innej jed-
nostce organizacyjne, która zostaje przyjęta na stan składników majątkowych organu za-

łożycielskiego lub nadzorującego.
Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności :

1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym przedsiębiorstwie lub innej jednostce
organizacyjnej, a przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze spółką,
lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia sprzedanego lub przekazanego
innym jednostkom,

2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wnikającą z bi-

lansu zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej, a wartością
mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom.

Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębior-
stwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.
Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanegoprzedsię-
biorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu EX

i)
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jednostki, będącegow dyspozycji organu założycielskiego lub nadzorującego, a nie przeka-

zanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nie przejętego na własne potrzeby,
albo też zagospodarowanego w inny sposób.

Konto 020 — „Wartości niematerialne i prawne”
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej war—
tości niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma wszelkie zmniej-
szenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umo-

rzenia ujmowanego na koncie 071 i 072.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczenie
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podziałwedług ich tytułów lub osób odpo-
wiedzialnych.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i praw-

nych w wartości początkowej.

Konto 030 — „Długoterminoweaktywa finansowe”
Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, a w szczególności :

1) akcji i udziałóww obcych podmiotach gospodarczych,
2) akcji i innych długoterminowychpapierów wartościowych, traktowanych jako lokaty o ter-

minie wykupu dłuższym niż rok,

3) innych długotnNałych aktywów finansowych.
Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu długo-

terminowych aktywów finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości po-
szczególnych składnikówdługoterminowych aktywów finansowych według tytułów.
Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznaczawartość długoterminowych aktywów
finansowych.

Konto 071 — „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków tnNałych oraz warto-

ści niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych

stosowanych przez jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronieWn zmniejszenia umorzenia

wartości początkowej środków tnNałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach

do kont 011 i 020 . Do kont 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegóło-

wą. !
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Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków tnNa~

łych oraz wartości niematerialnych i prawnych .

Konto 072 — „Umorzenie pozostałych środków tnNałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych „

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków tnNałych oraz warto-

ści niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu jedno-

razowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.

Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronieWn zmniejszenia umorzenia

wartości początkowej środków tnNałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbio-

rów bibliotecznych.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków tnNałych oraz wartości niematerial-

nych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia sprzedanych,

przekazanych nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących nie-

dobór lub szkodę.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środ-

ków tnNałych oraz wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych obciąża-

jące odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków tnNałych oraz wartości niematerial-

nych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków tnNałych oraz wartości nie-

materialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej

środków tnNałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych oraz zbiorów biblio-

tecznych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.

Konto 073 — „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznaczawartość odpisów aktualizujących długoter-

minowe aktywa finansowe.

Konto 080 — „Inwestycje ( środki trwałe w budowie)”
Konto 080 służy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów in-

westycji na uzyskanie efekty.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności :

1) poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonaw-

ców, jak i we własnym zakresie,
2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nie oddanych do

używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów

oraz wytworzonychw ramach własnej działalności gospodarczej, ;)
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3) poniesione koszty ulepszenia środka tnNałego ( przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,

adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka

trwałego,
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartości uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szcze-
gólności :

1) środków trwałych,

2) wartości niematerialnych i prawnych,
3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji,
Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów goto-
wych środków trwałych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej wyodręb-
nienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz
skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków tnNa-

łych oraz wartości niematerialnych i prawnych .

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji nie zakończonych.

Zespół 1 — „Środki pieniężne i rachunki bankowe”
Konta zespołu 1 „Środki pieniężne i rachunki bankowe” służą do ewidencji :

1) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, przechowywanych w kasach,

2) krótkoterminowychpapierów wartościowych,
3) krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach,

4) udzielonych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środkach pieniężnych,

5) innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.
Konta zespołu 1 maja odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pie-

niężnych oraz krótkoterminowych papierów wartościowych.

Konto 101 — „Kasa”
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach jed-
nostki.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma

rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie :

1) stanu gotówki w walucie polskiej,
2) stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podzia-

łem na poszczególne waluty obce,
3) wartość gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialny _

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. %
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Konto 130 — „Rachunek bieżący jednostek budżetowych”
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku banko-

wym jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów ( wpływów ) budżetowych objętych

planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków budżetowych :

1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz

dla dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223,

2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów budżetowych ( ewidencja

szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych ) w korespondencji

z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem.

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się :

1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowymjednostki budżetowej,

wtym również środki pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja
szczegółowa według podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych),w korespondencji

z właściwymi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8,

2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222,

3) okresowe przelewy środków budżetowych dla dysponenta niższego stopnia ( ewidencja

szczegółowa według dysponentów, którym przelano środki budżetowe) w korespondencji

z kontem 223. '

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych,w związku

z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką , a bankiem .

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie czystości obrotów, co oznacza, że stosowana techni-
ka księgowości ma zapewnić możliwość prawidłowego ustalenia wysokości tych obrotów

oraz niezbędne dane do sporządzania sprawozdań finansowych, budżetowych lub innych
„

określonych w odrębnych przepisach (do błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korektwpro-
wadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny).

Konto 130 może służyć również do ewidencji dochodów i wydatków realizowanych bezpo-

średnio z rachunku bieżącego budżetu.

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego

dochodów i wydatków budżetowych. W przypadku dochodów nieujętych w planie finanso-

wym dochody takie ewidencjonuje się według podziałek klasyfikacji budzetowej
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na ra-

chunku bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 równe jest saldu sald wynikających
z ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont :

”f
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1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków budżetowych może wykazywać

saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na realizację wydatków

budżetowych, a nie wykorzystane do końca roku,

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów budżetowych może wykazywać
saldoWn, które oznacza stan środków budżetowych z tytułu zrealizowanych dochodów

budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu :

1) środków budżetowych nie wykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem

223,
2) przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz nie przelanych do końca

roku, w korespondencji z kontem 222.

Konto 134 — „Kredyty bankowe”
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działal-

ności podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma kredyty udzielone jed-
nostce przez bank i przelane na rachunek bieżący lub inwestycyjny.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan kredytów udzielonych przez bank

oraz przelanych na rachunki jednostki.

Konto 135 — „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczegól-
ności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych .

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma

wypłaty środków z rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego
funduszu.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachun-

kach bankowych funduszy.

Konto 139 — „Inne rachunki bankowe”
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na

innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia.
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachun-

kach bankowych ;

1) akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budżetową,
2) czeków potwierdzonych,
3) sum depozytowych,
4) sum na zlecenie, V



24

5) środków obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w

związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością

jednostki, a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków

bieżących oraz sum depozytowych i na zlecenie.

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonywane z wydzielo-

nych rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środ-

ków pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także powinna zapew-
nić sprostanie obowiązkom sprawozdawczym.
Konto 139 może wykazywać saldaWn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdują-

cych się na innych rachunkach bankowych.

Konto 140 - „Krótkoterminowepapiery wartościowe i inne środki pieniężne”
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowychpapierówwartościowych i innych środków

pieniężnych, których wartość wyrażona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej

(wtym czeki i weksle obce).
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów warto-

ściowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma zmniejszenia stanu krótkotermino-

wych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.

Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie ;

1) poszczególnych składnikówkrótkoterminowychpapierówwartościowych i innych środków

pieniężnych,
2) stanu poszczególnych krótkoterminowychpapierów wartościowych i innych środków pie-

niężnych wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty ob-

ce,
3) wartości krótkoterminowych papierów wartościovwch i innych środków pieniężnych po-

wierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym,
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów

wartościowych i innych środków pieniężnych.

Konto 141 — „Środki pieniężne w drodze”
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na

3
stronie Ma — zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.
Środki pieniężne w drodze ewidencjonowane będą na przełomie
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Zespół 2 — „Rachunki i roszczenia”
Konto zespołu 2 „Rozrachunki i roszczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych
rozrachunków oraz roszczeń.
Konta zespołu 2 służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, środków europej-
skich i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,

wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń zwią-
zanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.
Ewidencja szczegółowa do konta zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie poszczegól-
nych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń

oraz stanu należności , rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kon-

trahentów oraz, jeśli dotyczą rozliczeń w walutach obcych, według poszczególnych walut a

przy rozliczaniu środków europejskich również odpowiednio w podziale na programy lub pro-
jekty.

Konto 201 — „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu

dostaw, robót i usług, wtym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji

gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie uj-

muje się należności jednostek budżetowych zaliczanych do dochodów budżetowych, które

ujmowane są na koncie 221.
„

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobo-

wiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwości ustalenia

należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 może mieć dwa salda . Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma

stan zobowiązań.
Konto 221 — „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i

zwroty nadpłat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz

odpisy ( zmniejszenia) należności.
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe

organy. Zapisy ztego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na

podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej ( zaległości i nadpłaty).

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek

Wklasyfikacji budżetowej.
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Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu docho-

dów budżetowych, a saldo Ma stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych

dochodach.
Konto 222 — „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową docho-

dów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w koreSpon-

dencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów bu—

dżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizo-

wanych, Iecz nie przelanych do budżetu.

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów bu- .

dżetowych pobranych , lecz nie przelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 — „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223 służy do ewidencji zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków budże-

towych, wtym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych

ze środków europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się :

1) roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków

budżetowych, wtym wydatków budżet państwa w ramach współfinansowania programów
i projektów realizowanych ze środków europejskich na konto 800,

2) okresowe przelewy środków budżetowych dysponentom niższego stopnia na pokrycie

wydatków budżetowych, w korespondencji z kontem 130.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:

* okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na pokrycie wydatków budżeto-

wych jednostki, wtym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania progra-
mów i projektów realizowanych ze środków europejskich w korespondencji z kontem

130,

* okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla dysponentów niższego stop-
nia, w korespondencji z kontem 130,

* operacje związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te

stanowią dochody gminy,
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetovwch otrzyma-

D

nych na pokrycie wydatków budżetowych lecz niewykorzystanychdo końca roku.



27
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta
wyższego stopnia środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w koresponden-
cji z kontem 130.

.

Konto 224 — „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków eu-
ropejskich”
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez gminę udzielonych dotacji budżetowych.
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartości dotacji przekazanych przez gminę, w korespon—

dencji z kontem 130

Na stronie Ma konta 224:
* wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z kontem 810,
* wartość dotacji zwróconych wtym samym roku budżetowym, w korespondencji z kontem

130.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewnić możliwość ustalenia
wartości przekazanej dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji.
Saldo Wn konta oznaczawartość niewykorzystanych, nierozliczonychdotacji lub wartość
dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.
Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów budże-

towych, są ujmowane na koncie 221.
Konto 225 — „Rozrachunki z budżetami”
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji,

podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobo-

wiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należno-
ści i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobo-

wiązań wobec budżetów.
Konto 226 — „Długoterminowe należności budżetowe”
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń

z budżetem.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w kore-

spondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do długoter-

minowych, w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności długotermino-

wych do krótkoterminowychw korespondencji z kontem 221.

w
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Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznaczawartość należności do długotermino-

wych.

Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu po-

szczególnych należności budżetowych.
Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunkówpublicznoprawnych,

a w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych .

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na

stronie Ma zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publiczno-

prawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia

stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi do-

konywane są rozliczenia.

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan

zobowiązań .

Konto 231 — „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikamijednostki i innymi osobami fi-

zycznymi z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odręb-

nymi przepisami, do vwnagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na

podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej. i innych

umów zgodnie z odrębnymi przepisami.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności :

1) wypłaty pieniężne lub przelewywynagrodzeń,
2) vałaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,

4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia

stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagro-
dzeń.
Konto 231 może wykazać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma stan

zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Konto 234 — „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z in-

nych tytułów niż wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
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1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę,
2) należności od pracownikówz tytułu dokonywanych przez jednostkę świadczeń odpłat—

nych,

3) należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności :

1) wydatki wyłożone przez pracownikóww imieniu jednostki
2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,
3) wpływy należności od pracowników.
Zaliczki wypłacone pracownikomw walutach obcych można ujmować, do czasu rozliczenia,
w równowartościwaluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia
stanu należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów
rozrachunków.
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń,
a saldo Ma stan zobowiązań wobec pracowników.
Konto 240 — ”Pozostałe rozrachunki”
Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowią-
zań nieobjętych ewidencją na kontach 201 — 234 . Konto 240 może być używane również do

ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko — i długoterminowych na|eż-
ności funduszy celowych.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniej-

szenie należności i roszczeń, a na stronie Ma — powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniej-

szenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachun-

ków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma

oznacza stan zobowiązań.
Konto 290 — „Odpisy aktualizujące należności”
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronieWn konta 290

ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma zwięk-

szenie wartości odpisów aktualizujących należności.
Saldo konta 290 oznaczawartość odpisów aktualizujących należności.
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Zespół 3 — „Materiały i towary"
Konto zespołu 3 „Materiały i towary" służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310)

Na koncie 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się w

magazynach własnych i obcych jednostkach w cenach zakupu, jeżeli koszty związane bez-

pośrednio z zakupem odnoszone są w koszty w okresie ich poniesienia.

Przychody, rozchody oraz stany zapasówmateriałów i towarów na kontach 310 wycenia się

według cen ewidencyjnych . Gdy cena ewidencyjna różni się od ceny rzeczywistej, należy

wyodrębnić odchylenia od cen rzeczywistych na koncie 340. Rozliczenia odchyleń następuje

według zasad określonych w zakładowym planie kont.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 powinna zapewnić możliwość ustalenia

stanu zapasówwedług miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad ni

mi, a w odniesieniu do zapasówmateriałów i towarów objętych ewidencja ilościowo — warto-

ściową także według ich poszczególnych rodzajów i grup.

Konto 310 — „Materiały”
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, wtym także opakowań i odpadów, znaj-

dujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie.
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenia ilości i wartości stanu zapasów materiałów,

a na stronie Ma ujmuje się jego zmniejszenia.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenie za-

kupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych.

Zespół 4 — „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie”
Konto zespołu 4 „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w

układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach rachunko-

wych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia uprzednit

zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących koszty (np.

faktur korygujących).
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych, zgodnie z odrębnymi przepi-

sami, z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyj-

nych, kosztów operacji finansowych.
Ewidencję szczegółową do konta zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu

finansowego oraz w sposób umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawoz-
dań budżetowych Iub innych sprawozdań określonych w odrębnych przepisach obowiązują-

cych jednostkę.
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Konto 400 — „Amortyzacja"
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków tnNałych i warto-
ści niematerialnych i prawnych, od których odpi83y umorzeniowe są dokonywane stopniowo
według stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta

400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w

końcu roku salda konta na wynik finansowy.
Konto 400 mogze wykazywaćw ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość
poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego
na konto 860.

Konto 401 — „Zużycie materiałów i energii”
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności pod-

stawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.
Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii,
a na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia
materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesione salda poniesionych w ciągu roku

kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.
Konto 402 — „Usługi obce”
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działal-

ności podstawowej jednostki.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie ma konta

402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie
kosztów usług obcych na konto 860.

Konto 403 — „Podatki i opłaty”
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku od nieruchomości,

podatku leśnego oraz opłat o charakterze podatkowym a także opłaty: notarialne, skarbowe i

administracyjne oraz składki i wypłat do organizacji międzynarodowych
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty 2 w/w tytułów, a na stronie Ma ujmuje się

zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów ztego
tytułu na konto 860.

Konto 404 — „Wynagrodzenia”
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z pra-
cownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, umowy

zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisa-

mi.

@
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Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym

wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności

podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konto 405 - „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”
Konto służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju świad-

czeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę,

umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych
i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy

o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego
i świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy

o pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Konto 409 — „Pozostałe koszty rodzajowe”
Konto 409 służy do ewi8dencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do

ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za

używanie samochodów prywatnych pracownikówdo zadań służbowych, koszty krajowych i

zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy

z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności

finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.

Zespół 7 — „Przychody i koszty ich uzyskania”
Konto zespołu 7 „Przychody i koszty ich uzyskania” służy do ewidencji :

1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodć
i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,

2) podatków nie ujętych na koncie 403,
3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy oraz dotacji przeka-

zanych.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosowanie do

potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków.
Konto 720 — „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma

konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie przy-

%
chodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.
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W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa
jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków
pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach

budżetowych sporządzane przez te organy.
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.

Na koniec roku k09nto 720 nie wykazuje salda.
Konto 750 — „Przychody finansowe”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych niestanowiących dochodów budżeto—

wych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w szczegól-
ności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i akcji, dywi—

dendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i

papierów wartościowych oraz odsetek za zwłokęw zapłacie należności, dodatnie różnice
kursowe.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przy—

chodów finansowych z tytułu udziałóww innych podmiotach gospodarczych, należne jedno—

stce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za zwłokę od należności.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn

konto 750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Konto 751 — „Koszty finansowe”
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i

papierów wartościowych, odsetek od obligacji, odsetek od kredytów i pożyczek. Odsetek za

zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających inwestycjew okresie realizacji,

dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice

kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w za-
kresie kosztów operacji finansowych zarachowanie odsetek od pożyczek i odsetek za zwłokę
od zobowiązań.
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860

(Ma konto 751).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.

Konto 760 — „Pozostałe przychody operacyjne”
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalno-

ścią jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na koncie 720, 750.V
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W szczególności na stronie Ma koncie 760 ujmuje się :

1) przychody ze sprzedaży materiałóww wartości cen zakupu lub nabycia tych materiałów,

2) przychody ze sprzedaży środków tnNałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji,

3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary,. Nieodpłatnie

otrzymane, wtym w drodze darowizny aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa

obrotowe, przychody o nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły incydentalnie

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta

860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

Konto 761 — „Pozostałe koszty operacyjne”
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalno-

ścią jednostki.
W szczególności na stronieWn konta 761 ujmuje się:

1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,

2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące

od należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przeka-

zanie rzeczowe aktywa obrotowe, koszty 0 nadzwyczajnej wartości lub które wystąpiły in-

cydentalnie.
W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne,

w korespondencji ze strona ma konta 761,
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Konto 770— „Zyski nadzwyczajne”
Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewi-

dzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym

ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane odszkodowa-

nia dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty (zmniejszenia)

uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 860 (Wn

konta 770).
Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda.

Konto 770— „Straty nadzwyczajne”
Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewi-

dzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym

ryzykiem jej prowadzenia.

<%?
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Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności
szkody spowodowane zdarzeniami trudnymido przewidzenia, następującymi poza działalno-

ścią operacyjna jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadszczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 860 (Ma
konto 771).
Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda.

Zespół 8 — „Fundusze, rezerwy i wynik finansowy”
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego ijego rozliczenia, dotacji
z budżetu, rezenN i rozliczeń międzyokresowych przychodów.
Konto 800 — „Fundusz jednostki”
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku tnNałego ( 800-02) i obrotowego (800-

01) jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma jego zwiększe-
nia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności :

1) przeksięgowani, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów bu-

dżetowych z konta 222,
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych

wykorzystanych na inwestycje z kontem 810,

4) różnice z aktualizacji środków trwałych,

5) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wkładu nie-

pieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środ-
ków trwałych w budowie,

6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek,
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności „

1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zy-
sku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego zrealizowanych wydatków budże-

towych z konta 223,
3) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,

4) różnice z aktualizacji środków trwałych,

5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji,

6) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanychjednostek.
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia

przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 810 — „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz
środki z budżetu na inwestycje”
Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europej-

ski8ch oraz środków z budżetu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:

1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczo-

ne, w korespondencji z kontem 224,

2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone,w korespon-

dencji z kontem 224,

3) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe. Ze środków budżetu na
finansowanie inwestycji.

.

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta
810 na konto 800 „Fundusz jednostki”.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Konto 840 — „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów”
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych

rozliczeń międzyokresowych i rezenN.

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezenNy, a na stronieWn ich

zmniejszenie lub rozwiązanie.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń międzyokre-

sowych przychodów, a na stronieWn ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodów
roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia

stanu :

1) rezenNy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń,
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich

zwiększeń i zmniejszeń.
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które Oznacza stan rezenN i rozliczeń międzyokreso-

wych przychodów.
Konto 851 — „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu

świadczeń socjalnych.
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Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje
się na koncie 135 „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środ-
ki majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki ( z wy-
jątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie :

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych
2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczegól—

ne rodzaje działalności socjalnej.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Konto 855 — „Fundusz mienia zlikwidowanychjednostek”
Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych komunalnych lub innych

jednostek organizacyjnych , przejętego przez organy założycielskie i nadzorujące.
Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenie funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego likwidacji,

a na stronie Ma stan funduszu ijego zwiększenia o równowartość mienia zlikwidowanych
jednostek organizacyjnych, ustaloną na podstawie bilansów tych jednostek, w koresponden-
cji z kontem 015.

Saldo Ma konta 855 wyrażą stan funduszu mienia zlikwidowanych jednostek organizacyj-
nych, przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący, a nie przekazanego spółkom,
innym jednostkom organizacyjnym lub nie przejętego na własne potrzeby lub wartość mienia

sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego.
Konto 860 — „Wynik finansowy”
Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki :

W końcu roku obrotowego na stronieWn konta 860 ujmuje się sumę :

1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400, 401, 402, 403, 404, 405, 409

2) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751 oraz pozostałych kosztów

operacyjnych , w korespondencji z kontem 761,
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę :

1) uzyskanych przychodów,w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn

stratę netto, saldo Ma zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przy-
jęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.
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2. Konta pozabilansowe
Konto 940 — „Fundusz sołecki”
Konto 940 służy do ewidencji wydatkóww ramach fundusz sołeckiego, z podziałem na rady

sołeckie i ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków ( po stronie Wn konta 940)

Konto 998 — „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych danego ro-

ku budżetowego oraz niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w da-

nym roku budżetowym:
1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążaływydatki roku następne-

go.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowaniewydatków, czyli wartość umów, decyzji:

innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budże-

towych w roku bieżącym.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych i

powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda
Konto 999 — „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowaniawydatków budżetowych przyszłych
lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych

w latach poprzednich przeznaczonych do realizacji w roku bieżącym.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.

Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych i

powinna zapewnić w szczególności ustalenie kwoty niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowaniewydat-
ków budżetowych lat przyszłych

Wykaz ksiąg pomocniczychprowadzonych do poszczególnych kont syn-
tetycznych
1. Ewidencja środków trwałych, z podziałem na grupy — konto 011,

2. Księga inwentarzowa Pu-K-205 — konto 013,

3. Księga kontowa — sumy obce.
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Programy komputerowe
Data

rozpoczęcia
1.

2. EZD Proton (Elektroniczny Obieg Dokumentów) 01.04.2018
3. System FOKA (System Finansowo-Budżetowy), 01.04.2018
4. System Wydra (Podatki i Opłaty Lokalne) 01 .04.2018
5. System Koncesje Alkoholowe (Zezwolenie na 01 .04.2018

sprzedaż napojów alkoholowych)
6. System eKonsultacje (Budżet Obywatelski) 01 .04.2018
7. System EBOI (Gminny Portal Usług) 01.04.2018
8. Aplikacja Mobilna 01.04.2018
9. Opłaty Cmentarne Grobonet (Art. Look) 01 .04.2018

10.SystemMagazyn (Rekord) 01.04.2018

11.System Środki Trwałe (Rekord) 01.04.2018
12.Bestia 15.01.2006
13. Ewidencja gruntów, 17.12.1994

14.Ewidencja ludności 07.08.1995
15. Ewidencja ludności 07.08.1995
16. Dodatki mieszkaniowe 20.07.1995
17.Zamówienia publiczne 09.02.1998
18. Ewidencja działalności gospodarczej, 09.02.1998
19. Podatek rolny osoby prawne 13.04.1999
20. Izby rolnicze 30.12.2002
21 . Program Należności nieprzypisane 21.12.2007
22. Rejestr wyborców 23.12.2002
23. R2 Płatnik (kadry i płace) 24.10.2008

24. Ewidencja ludności Selwin 20.11.2008

moduł Rejestr wyborców RWWIN

25. Ewidencja dróg i ulic moduł dróg, inwestycji 19.12.2008

26. Ewidencja dróg i ulic moduł mapa 19.12.2008

27. Program do przelewów 22.12.2008

28.Adober CS$ Desing Standart 30.12.2009

29. Edytor aktów prawnych 30.12.2009

30. PR MSWindows 7 Pro 25.07.2011

Wersja
oprogramowania

V.3.15.171

V.1.07.024.05
v.2.08.014.14
V.3.9.2

v.1.0
v.1.0
v.1.0
v.2.6

4073.04.46
EG 4.030
EL 4.01d
El 4 01d

DM 4.01c
ZP 4.01d
ZD 4.020
RJ 4.01e
lR 4.02d
IN 4.01d
2018.01
10.0

2018.01

EWDIR2005

EWDIR2005

v1.13
084
1.3

7

x:]



31 . PR MS Windows 7 Pro

32. PR MS Windows 7 Pro

33. PR MS Office starter OEM

34. PR MS Office starter OEM
35. PR MS Office starter OEM
36. Corel Draw Graphis zestaw programów

do tworzenia grafiku
37. Corel Draw Graphis zestaw programów

do tworzenia grafiku
38.Corel Draw
39. Ewidencja i rozliczanie opłat za

gospodarowanie odpadami
40. Legislator edytor XML

Wykaz bilansów
1. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego,

40
25.07.2011
25.07.2011
25.07.2011
25.07.2011

'

25.07.2011
23.12.2011

23.12.2011

08.04.2013
20.12.2013

20.12.2013

7

7

2010
2010
2010
X4 (14.0)

X4 (14.0)

XG (16.0)
GO 4.04a

2.3.0

2. Bilans jednostki budżetowej wraz z rachunkiem zysków i strat i zestawieniem zmian

w funduszu jednostki oraz informacja dodatkowa (załącznik od 1 do 24),

3. Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.



Tabela Nr 1 Zmiana wartość początkowejśrodów tmałych

LP
Wyszczególnien

ie
Stan na poczatek
roku obrotowego

Zwiększenia Zmniejszenia

Nabycie
Przemie-
szczenie

wewnętrzne
Aktualizacja

Zwiększenia
ogółem
(4+5+6)

Zbycie Likwidacja inne Zmniejszenia
ogółem (8+9+10) Stan na koniec

roku obrotowego
5 7 11 12

1.1 Grunty

Grunty sta-
nowące wła—

sność jst,
przekazane w
użytkowanie
wieczyste innym
podmiotom

1.2 Budynki, lokale i

obiekty inzynierii
lądowej i wodnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i

maszyny

1.4. Srodki transportu

1.5. Inne środki trwałe

Wartość
początkowa
środków
tmałych ogółem

Qi



Tabela Nr 2 Zmiana wartości umorzenia środków trwałych

LP
Wyszczególnien

ie
Stan na poczatek
roku obrotowego

Zwiększenia umorzenia Zmniejszenia umorzenia

Nabycie
Przemie-
szczenie

wewnętrzne
Aktualizacja

Zwiększenia
ogółem
(4+5+6)

Zbycie Likwidacja inne Zmniejszenia
ogółem (8+9+10)

Stan na koniec
roku obrotowego

5 7 9 10 11 12

1.1 Grunty

Grunty sta-
nowące wła-
sność jst,

. przekazane w
użytkowanie
wieczyste innym
podmiotom

1.2
Budynki, lokale i

obiekty inzynierii
lądowej i wodnej

1.3.
Urządzenia
techniczne i

maszyny
1.4. Srodki transportu

1.5. inne środki tnNałe

Wartość
początkowa
środków
trwałych ogółem



Tabela Nr 3 Zmiana wartości netto wartości środków trwałych

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na
LP Wyszczególnienie początek roku obrotowego (wartość początkowaminus koniec roku obrotowego (wartość początkowaminus

umorzenie) umorzenie)

1.1
Grunty

1 1 1
Grunty stanowące własność jst, przekazane w

' ' ' użytkowanie wieczyste innym podmiotom

1.2 Budynki, lokale i obiekty inzynierii lądowej i wodnej

1.3. Urządzenia techniczne i maszyny

1.4. Środki transportu

1.5. lnne środki trwałe

Wartość netto środków trwałych ogółem

Tabela Nr 4 Wartość rynkowa środków tnrvałych

Lp. Wyszczególninie Wartość bilansowa (stan na koniec roku obrotowego) Aktualna wartość rynkowa

Ogółem



Tabela Nr 5 Zmiana wartości umorzenia wartości niematerianychi prawnych

Zwiększenia umorzenia Zmniejszenia umorzenia

L Wyszczegolnien Stan na poczatek Przemie- Zwiększenia _ . _
Stan na koniec

P ie roku obrotowe 0 . . . . . . . . . . Zmniejszenia k b
9 Nabycie szczenle Aktualizacja ogolem Zbycre erwrdacja |nne ,

TO U 0 rotowego
ogołem (8+9+10)

wewnętrzne (4+5+6)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wartości
1 niematerialne i

prawne

Wartości
niematerialne i

prawne ogółem

Tabela Nr 6 Zmiana wartości netto wartośći niematerianychi prawnych

Wartość netto wartości niematerialnych i prawnych na Wartość netto wartosci niematerialnych i prawnych na

Lp początek roku obrotowego (wartość początkowaminus koniec roku obrotowego (wartość początkowa minus

Wyszczególnienie umorzenie) umorzenie)

Wartości niematerialne i prawne

Ogółem



Tabela Nr 7 Odpisy aktualizującewartości długoterminowychaktywów niefinansowych

, . . Stan na początek roku Zwiększenia odpisów . . . . Stan na koniec roku
L W szcze olmenlep y 9 obrotowego aktualizujących w ciagu roku Zmnlejszenla w ciągu roku obrotowego (3+4-5)

1 2 3 4 5 6

Ogółem

Tabela Nr 8 Odpisy aktualizującewartości długoterminowychaktywów finansowych

L W szcze ólnienie Stan na początek roku Zwiększenia odpisów Zmniejszenia odpisów Stan na koniec roku
p y 9 obrotowego aktualizujących w ciagu roku aktualizujących w ciągu roku obrotowego (3+4-5)

1 2 3 4 5 6

Ogółem

Tabela Nr 9 Wartość gruntów użytkowanych wieczyście

Wyszczególnienie , w tym
Lp lokalizacja, numer działki Stan na początek roku Zwiększenia Zmniejszenia

Stan na koniec roku
obrotowego (3+4-5)

. . . obrotowego
| pomerzchnla

1 2 3 4 5 6

Ogółem

x_j



Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanychprzez jednostkę środków trawałych, używanych na
Tabela Nr 10 podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu

, . . Stan na początek roku . . . . . Stan na koniec roku
Lp Wyszczegolnlenle obrotowego anększenla Zmniejszenia obrotowego (3+4-5)

1 2 3 4 5 6

Ogółem

Tabela 11 Wartość posiadanych papierów wartosciowych

L W ,' . .
Stan na koniec roku obrotowego

szcze o meme „ .p y g Łączna liczba Wartosc bilansowa



Tabela 12 Odpisy aktualizujące wartość należności

Wyszczególnienie Stan na początek

Zmniejszenia
Stan na koniec roku

Lp. według grup Zwiększenia _ _ _

_ , _
roku obrotowego _ _ _ Zmniejszenia razem obrotowego (3+4-7)

naleznosc: Wykorzystanie Rozwnazanle
(5+6)

1 z 3 4 5 6 7 &

Ogółem

Tabela 13 Rezerwy

W szcze óInienie Zmnie'szeniay g Stan na początek _

]
_ _ _

Stan na koniec roku
Lp. według grup Utworzenie _ _ _ Zmniejszenia razem

_ , _
roku obrotowego Wykorzystanle Rozwmzame obrotowego (3+4-7)

naleznosa (5+6)

1 z 3 4 5 5 7 8

Ogółem

Tabela 14 Zobowiazania długoterminowe

Zobowiązania długoterminoweo pozostałym od dnia bilansowego okresie spłaty

Lp Wyszczegolmeme powyżej 1 roku do powyżej 3 lat do 5
3 lat lat powyżej 5 lat Razem



Tabela 15 Zobowiązania z tytułu umowy leasingu

Wyszczególnienie Stanu na koniec roku obrotowego

Tabela nr 16 Zobowiązania zabezpieczone na majątku jednostki

. . . . , . . Kowta Kwota Rodzaj
Lp Wyszczegolnlenle zobownazan zabezpieczonych na majątku , , _ , _ _

zobowrązanla zabezpieczenia zabezpleczenia

Tabela Nr 17 Zobowiązania warunkowe

Stan na koniec roku obrotowego

L W ,' . . b . , k h Kwota Formaicharakter
o . .p yszczego meme zo ow1ązan warun wyc Kwota zabezpleczemazobowiązania , .zabezpieczenia

warunkowego



Tabela 18

Wyszczególnienie

Czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe

Stan na początek roku obrotowego Stan na koniec roku obrotowego

poręczeń

Tabela Nr 19 Kwota otrzymanych gwarancji i poręczeń

„ , Kwota zobowiązań zabezpieczonych
, _ , Kowta otrzymanych gwaranql ! , _ _ ,

Lp. Wyszczegolmeme otrzymanyml gwaranqaml |
poręczeniami

Tabela Nr 20 Kwota wypłaconych środków pieniężnych na świadczenia pracownicze



Tabela Nr 21 Środki zgromadzone na rachunku VAT

Lp Wyszczególnienie Kwota

Tabela Nr 22 Wysokość odpisów aktualizujących wartość zapasów

Stan na Zmniejszenla Stan na koniecWyszczególnie
Lp. „ początek roku Zwiększenia _ Uznanie odpisów Zmniejszenia

nie wykorzystanie roku obrotowego
obtrotowego za zbędne razem (5+6)

1 2 3 4 5 6 7 8



Tabela Nr 23 Koszty wytworzenia środków tnłvałychw budowie, w tym odsetki oraz różnice kursowe, które
powiększyły kosztwytworzenia środkow trwałych w budowie w roku obrotowym

Koszty poniesionew ciagu roku na budowę środków trwałych w budowie

Lp. Wyszczególnienie w tym:
Ogółem odsetki różnice kursowe

Ogółem

Tabela Nr 24

Wyszczególnienie

Przychody i koszty występujące incydentalnie

w 2017 r. w 2018 r.


