
Załącznik nr 2

do Zarządzenia nr 27/08        

Starosty Pułtuskiego

z dnia 1 sierpnia 2008 r.        

1. W części  A:  Wykaz  kont  syntetycznych  w  pozycji  2  –  Konta  pozabilansowe

skreśla się konto “997 – Zaangażowanie środków funduszu pomocowych”

2. W części B: Zasady funkcjonowania kont syntetycznych stosowanych w jednostce

budżetowej Starostwa Powiatowego w Pułtusku wprowadza się zmiany:

a) w opisie konta 221 pierwsze zdanie otrzymuje brzmienie:

“  Konto  221  służy  do  ewidencjonowania  należności  z  tytułu  dochodów

budżetowych  z  wyjątkiem  należności  zahipotekowanych  ujmowanych

na koncie 226”

b) w opisie konta 222 dodaje się treść: po stronie Wn dodaje się: wpływ dotacji,

subwencji, CIT, PIT; po stronie Ma przeksięgowanie dochodów z tytuły dotacji,

subwencji, CIT, PIT  w korespondencji z kontem 800

c)  w opisie  konta  226  w pierwszym zdaniu  kropkę  zastępuje  się  przecinkiem

i wprowadza się dalszą treść: “a w szczególności należności z tytułu prywatyzacji

oraz należności zahipotekowanych”

d) opis konta 800 – “Fundusz jednostki” otrzymuje brzmienie:

“Konto  800  służy  do  ewidencjonowania  równowartości  majątku  trwałego

i  obrotowego  jednostki  i  ich  zmian.  Na  stronie  Wn  konta  800  ujmuje

się  zmniejszenia  funduszu,  a  na  stronie  Ma  –  jego  zwiększenia,  zgodnie

z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 

– przeksięgowanie,  w  roku  następnym  pod  datą  przyjęcia  sprawozdania

finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860;

– przeksięgowanie,  pod  datą  sprawozdania  budżetowego,  zrealizowanych

dochodów budżetowych z konta 222;

– przeksięgowanie,  w  roku  następnym  pod  datą  przyjęcia  sprawozdania



finansowego, rozliczenia wyniku finansowego z konta 820;

– przeksięgowanie,  w  końcu  roku  obrotowego,  dotacji  z  budżetu  i  środków

budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810;

– pokrycie  amortyzacji  podstawowych  środków  trwałych  oraz  wartości

niematerialnych i prawnych;

– różnice z aktualizacji środków trwałych;

– wartość  sprzedanych  i  nieodpłatnie  przekazanych  podstawowych  środków

trwałych  i inwestycji;

– pasywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek;

– wartość środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

– przeksięgowanie,  w  roku  następnym  pod  datą  przyjęcia  sprawozdania

finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860;

– przeksięgowanie,  pod  datą  sprawozdania  finansowego,  zrealizowanych

wydatków budżetowych z konta 223;

– wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;

– różnice z aktualizacji środków trwałych;

– nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji;

– aktywa przyjęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek;

– wartość środków obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość

ustalenia  przyczyn  zwiększeń  i  zmniejszeń  funduszu  jednostki.  W  przypadku

prowadzenia  scentralizowanej  księgowości  obejmującej  różne  jednostki,

dla  których  ustala  sie  odrębnie  wynik  finansowy  i  według  odmiennych  zasad

dokonuje się jego podziału, ewidencję szczegółową prowadzi się również według

poszczególnych jednostek.

Konto  800  wykazuje  na  koniec  roku  saldo  Ma,  które  oznacza  stan  funduszu

jednostki.”

3. W części C: Zasady funkcjonowania kont pozabilansowych uchyla się: “konto 997

– Zaangażowanie środków funduszy pomocowych” wraz z opisem.

 


