
Zarzqdzenie Nr 29110

Starosty Pultuskiego

z dnia2l lrwietnia 2010 r.

w spruwie: wprowadzenia szczeg6lnych zasad rachunkowoici oraz

zaldadowego planu kont dla budzetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego

w Pultusku.

Na podstawie art.3 ust.1 pkt.l1, art. 4 i art. 10 ustawy z dnia 29 wrzeSnia
1994 roku - o rachunkowoSci ( tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.)
rozporzqdz.snia Ministra Finans6w z 28 lipca 2006 roku w sprawie
szczeg6lnych zasad rachunkowoSci oraz plan6w kont dla bud2etu pafstwa,
bud2et6wjednostek samorz4du terytorialnego oraz niekt6rychjednostek sektora
finans6w publicznych (Dz.U. Nr 142 poz. 1020) zaruqdzam co nastqpuje :

$1.
W celu umoZliwienia sporz4dzania rzetelnej sprawozdawczoSci finansowej
i statystycznej przedstawiajqcej stan i sltuacjg finansow4 budZetu Powiatu
i Starostwa Powiatowego w Pultusku wprowadzam w Zycie:
7. Zakladowy plan kont stanowi4cy zalqcznik Nr I oraz zalqcznik Nr 2

J .

do n iniej szego zarzqdzenia.
Og6lne zasady ( polityki) rachunkowoSci stanowiqce zat4cznik Nr 3
do niniej szego zarzqdzenia.
Zasady ochrony danych i ich zbior6w generowanych z komputerowych
program6w przetwarzania stanowiEcy zalqcznlk Nr 4 do niniejszego
zarzqdzenia.

4. System ochrony danych i ich zbior6w stanowiqcy zal4cznik Nr 5
do niniej szego zarzqdzenia.

$2.
Zal<Ladov,y plan kont stanowi4cy zalqcznik Nr I i zalqczrik Nr 2, Og6lne zasady
( polityki) rachunkowoSci stanowiqce zalqcznik Nr 3, Zasady ochrony danych
i ich zbior6w generowanych z komputerowych program6w przetwarzania
stanowi4ce zalqcznlk Nr 4, System ochrony danych i ich zbior6w stanowi4cy

2.



zalqcznik Nr 5 do niniejszego Zarzqdzenia objEto nadzorem Systemu
Zarzqdzania JakoSci4 jako dokumenty systemowe odpowiednio: Nr DS-16,
DS-17,  DS-18,  DS-19,  DS-20

$3.
Zobowiqzuje Dyrektor6w Wydziat6w do zapoznania z treiciq zarzqdzenta
wszystkich podleglych pracownik6w.

$4.
Za prawidLowe przestrzeganie zarzqdzenia odpowiedzialni s4 Dyrektorzy
Wydziat6w oraz pracowlicy samodzielnych stanowisk.

ss.
Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia sprawuje Skarbnik i Dyrektor Wydziatu
Finans6w.

s6.
Tracq moc Zarzqdzenia Starosty Pultuskiego: Nr 46106 z dnia 2 listopada
2006 r., Nr 27108 z dnia I sierpnia 2008 r., Nr 2/09 z dnia 6 stycznia 2009 r'

s7.
Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania



Zal4czn ik  n r  1do

Zarzqdzenia Nr 29110

Starosty Pultuskiego

z dnia 2l kwietnia 2010 r '

Nazwa dokumentu:
Zakladowy plan kont

(dla bud2etu powiatu)

Numer dokumentu:
DS-16



Plan kont dla budi€tu Powiatu vu Pultusku.

A. Wykaz kont syntetycznych budietu powiatu .

7, Konta bilansowe.

133 - Rachunek bud2etu
134 - Kredyty bankowe
137 - Rachunki Srodk6w funduszy pomocowych
138 - Rachunki 6rodk6w na prefinansowanie
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Inne Srodki pieniq2ne
222 - Rozliczen ie dochod6w bud2etowych
223 - Rozliczenie wydatk6w bud2etowych
224 - Rozrachu n ki bud2etu
225 - Rozliczen ie niewygasajqcych wydatk6w
227 - Rozliczen ie dochod6w ze 5rodk6w funduszy pomocowych
228 - Rozliczen ie wydatk6w ze Srodk6w funduszy pomocowych
240 - Pozostale rozrachunki
250 - Nale2noSci f inansowe
257 - Naleznogci z tytutu pref inansowania
260 - Zobowiqza n ia finansowe
268 - Zobowiqzania z tytulu pref inansowania
290 - Odpisy aktual izujqce nale2noSci
901 - Dochody bud2etu
902 - Wvdatki bud2etu
903 - Niewykonane wydatki
904 - Niewygasajqce wydatki
907 - Dochody z funduszy pomocowych
908 - Wydatki z funduszy pomocowych
909 - Rozl iczenia miqdzyokresowe
960 - Skumulowana nadwy2ka lub niedob6r na zasobach budzetu
961 - Niedob6r lub nadwy2ka bud2etu
962 - Wynik na pozostalych operacjach
967 - Fundusze pomocowe
968 - Prywatyzacja

2. Konta pozabilansowe

991 - Planowane dochody bud2etu
992 - Planowane wydatki bud2etu
993 - Rozl iczenia z innymi budzetami.
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B. Zasadv fu.nklionawania. kont bilansowvch,

Konto 133 -,,  Rachunek budietu,,

1. Konto 133 Rachunek bud2etu" slu2y do ewidencj i  operacj i  pieniq2nych
dokonywanych na bankowych rachunkach bud2etu. Na koncie 133 na stronie Wn ujmuje
siq wplywy Srodk6w pieniq2nych na rachunek bud2etu, w tym z tytulu kredyt6w,
przelanych przez bank, a na stronie Ma wyplaty z rachunku bud2etu, w tym splaty
kredyt6w. Zapisy na tym koncie dokonywane sE wylqcznie na podstawie dowod6w
bankowych i  muszq byi zgodne z zapisami w ksiqgowo5ci banku. Stwierdzone blqdy w
dowodach banku ksiqguje siq zgodnie z wyciEgiem, a r6znicq wynikajqc4 z blqdu odnosi
siQ na konto 240 jako "sumy do wyja5nienia". R6znicq te wyksiegowuje sie na podstawie
dokumentu bankowego zawierajqcego sprostowanie blqdu.
Do konta 133 - "Rachunek bud2etu" prowadzi sie ewidencjQ anali tyczne w nastqpujEcy
sDos6b:

1) "Rachunek dochod6w bud2etu" Na koncie tym ujmuje sie wplywy zreal izowanych
dochod6w budzetu. Saldo tego konta wystepuje po stronie Wn i oznacza zreal izowane
dochody budzetu.
2) "Rachunek wydatk6w bud2etu" Na koncie tym ewidencjonuje siq wszystkie wyplaty
Srodk6w pieniqznych z rachunku bud2etu dla poszczeg6lnych jednostek budzetowych.
Konto to wykazuje saldo Ma, kt6re oznacza wyptaty Srodk6w pienieznych z bud2etu
powiatu.
3) "Rachunek bie2qcy wydatk6w niewygasaj4cych" Na koncie tym ujmuje siq 5rodki
pienie2ne na wydatki budzetu powiatu uznane za niewygasajEce w roku bud2etowym na
podstawie odrgbnych przepis6w.
4) "Subkonto rachunku wydatk6w", dotyczqce obl igacj i  komunalnych. Na koncie tym
ewidencjonuje siq emisje obligacji, wydatki na zadania inwestycyjne powiatu oraz operacje
z tytulu wyp+aty kuponu odsetkowego, wypiaty prowizji z tytulu qwarancji uplasowania oraz
prowizji za obstugq.
5) "Rachunek lokat terminowych I".
6) "Rachunek lokat terminowych II".

Typowe zapisy strony Wn konta 133 -,, Rachunek budietu"

Tre56 operacji

I .  Dochody real izowane wylqcznie
Doorzez rachunek bud2ett
1. Udzialy we wplywach dochod6w bud2etu paristwa

oraz dochody z tytulu podatk6w ioplat pobieranych
na rzecz jednostek samorzEdu terytorialnego przez
urzqdy skarbowe,

2. Wplywy udzial6w w podatku dochodowym
od os6b fizycznych,

3. Subwencja 096lna:
a) wplyw subwencji  096lnej (z wylqczeniem subwencji
oswiatowej otrzymanej w grudniu za styczei
nastQpnego roku),
b) wplyw subwencji oiwiatowej w grudniu za styczef
nastQpnego rokuf

Konto przeciwstawne

224

224
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4. Dotacje celowe z bud2etu paistwa na zadania
z zakresu administracji rz4dowej zlecone jednostce
samorzEdu terytorialnego oraz inne zadania zlecone
ustawam i,
Dotacje celowe z bud2etu pafstwa na f inansowanie
lub dofinansowanie zadari wlasnych jednostki
samorzqdu terytorialnego :
nalezne za dany rok bud2etowy,
otrzymane w grudniu za styczei roku nastepnego,
Dotacje celowe real izowane na podstawie porozumieri
z organami administracj i  rzEdowej lub z innymi jednostkami
samorzqdu terytorialnego,

Dotacje z fundusz6w celowych,
Wplyw Srodk6w na dofinansowanie zadai wlasnych
jednostek samorzqdu terytorialnego otrzymane z innych
2r6det (np. z doplat do gier l iczbowych),
Odsetki od lokat terminowych oraz od Srodk6w
gromadzonych na rachunku podstawowym i rachunku
6rodk6w na wydatki niewygasajqce.

II. Przychody
1. Wplywy z tytu+u kredyt6w bankowych,
2. Wptywy z tytulu zaciEgniQtych po2yczek,
3. Wplywy z tytulu emisji papier6w wartoSciowych.
IIL Operacje wewnetrzne
1. Wplyw Srodk6w na rachunek lokat terminowych

(konto anal i tyczne 133),
2. Zwrot Srodk6w z rachunku lokat terminowych

na rachunek oodstawowy (anal i tyka konta 133),
3. Wplyw 5rodk6w na subkonto wydatk6w

niewygasajqcych (anal i tyka konta 133),
4. Zwrot niewykorzystanych Srodk6w z rachunku

6rodk6w na wydatki niewygasajEce na rachunek
podstawowy (anal i tyka 133).

IV. Inne przelewy
1. Okresowe przelewy dochod6w real izowanych przez

urzqd i  inne jednostki budzetowe,
2" Zwroty 5rodk6w przekazanych na wydatki urzqdu

i innych jednostek bud2etowych.

Tre36 operacji

Wydatki wlasne urzedu
Wydatki objete pianem finansowym wydatk6w urzqdu
zreal izowane z rcehunku bud2etu,

Wydatki objqte planem wydatk6w niewygasajqcych

901

901
909
901

a)
b )
6 .

7

a
901
901

901

t34
zou
260

133

133

133

133

222

223

Konto przeciwstawne

902

904

Typowe zapisy strony Ma konta 133 - ,, Rachunek bud2etu"

2 .
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zreal izowane bezpo6rednio z subkonta Srodk6w
na wydatki niewygasaJEce.

II .  Rozchody
1. Wyplaty po2yczek udzielonYch,
2. Splata kredyt6w bankowYch,
3. Wykup wyemitowanych papier6w warto6ciowych,
4. Sp{ata zaciqgniqtYch Po2Yczek'
I I I .  Operacje wewnQtrzne
1, Przekazanie Srodk6w z rachunku podstawowego

na rachunki lokat terminowych (anal i tyka 133)'
2. Zwrot Srodk6w z rachunku lokat terminowych

na rachunek podstawowy (anal i tyka 133),
3. Przekazanie 6rodk6w z rachunku podstawowego

na subkonto Srodk6w na wydatki niewygasajqce
(ana l i t yka  133) ,

4. 
-Zwrot 

niewykorzystanych Srodk6w na wydatki
niewygasajEce na rachunek podstawowy

(anali tyka konta 133),

IV. Inne przelewY
1. Przelew dochod6w zwiqzanych z realizacjqzadan

z zakresu administracj i  rzqdowej oraz innych zadafi
zleconych ustawami na rachunek budzetu panstwa,

2. Okresowe przelewy na wydatki urzQdu i innych
jednostek bud2etowych,

3. Srodki bud2etu przekazane na rachunek Srodk6w
pomocowYch,

4. Przelewv z subkonta 6rodk6w na wydatki niewygasajqce
na rachunki biezqce jednostek bud2etowych realizujAcych
plan wydatk6w n iewygasajEcych,

5. Zwrot dotacji celowych,
6. Blqdne zapisy w ksiqgowoSci banku dotyczqce wyplat.

Konto 734 - ,, KredYW bankowe "

Konto 134 stu2y do ewidencj i  kredyt6w bankowych zaciAgniQtych na f inansowanie bud2etu

Na stronie Wn konta 134 ujmuj siQ splatQ lub umorzenie kredytu'
Na stronie Ma konta 134 ujmuj siq kredyt bankowy na f inansowanie bud2etu.
Saldo Ma konta 134 oznacza sian kredytu bankowego na sf inansowanie bud2etu.

Typowe zapisy strony Wn konta 134 - ,,Kredyty bankowe"

Tre56 oPeracji

sp{ata kredytu bankowego
umorzenie kredytu bankowego
dodatnie r62nice kursowe od kredyt6w w walutach obcych

250
t34
260
zov

I 5 J

133

I J ' '

I J J

224

,12 3

137

224

224
240

Konto Przeciwstawne

1.
2 .
3 .

I J 5

962
962
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Typowe zapisy strony Ma konta 134 - ,, Kredyty bankowe"

Tre56 operacji

1. otrzymany kredyt bankowy
2. ujemne r62nice kursowe od kredyt6w w walutach obcych

Konto Przecivt stawne

Do konta 134 - , ,Kredyty bankowe prowadzi siQ ewidenciQ szczeg6towq umo2liwiajqcq
ustalenie stanu poszczeg6lnych kredyt6w

Konto 137 - ,, Rachunki Srodk6w funduszy pomocowych"

Konto 137 -,,  Rachunki 6rodk6w funduszy pomocowych slu2y do ewidencj i  otrzymanych
Srodk6w pieniq2nych w ramach realizacji zadan z funduszy pomocowych w zakresie kt6rych
umowa lub przepis okre5lajq konieczno6i wydzielenia tych 6rodk6w na odrqbnym rachunku
ba n kowym.
Na koncie 137 po stronie Wn ujmuje siq otrzymane 6rodki z funduszy pomocowych '  a na
stronie Ma wyplaty tych 5rodk6w. Do konta 137 prowadzona jest ewidencja anal i tyczna
umozliwiajqca ustalenie stanu 5rodk6w ka2dego funduszu pomocowego /programu/ '
Na koniec okresu konto mo2e wykazywai saldo Wn , kt6re oznacza stan 6rodk6w
pochodzqcych z funduszy pomocowych.

Typowe zapisy strony wn konta 1.37 - ,, Rachunki 5rodk6w funduszy
pomocowych,"

Tre56 operacji Konto prz€ciwstawne.

133
962

1 .
2 "

wplyw Srodk6w pieniqznych
odsetki od Srodk6w zgromadzonych na rachunku bankowym

907
240

Typowe zapisy strony Ma konta 137 - ,,Rachunki Srodk6w funduszy pomocowych

Tre56 operacji

wyptaty Srodk6w pieniq2nych
dotacja dla SP ZOZ

Konto przeciwstawne

Konto 138 -,,  Rachunki Srodk6w na prefinansowanie"

Konto 138 slu2y do ewidencj i  operacj i  dokonywanych na wyodrqbnionych rachunkach
bankowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczEcych prefinansowania
w ramach poZyczek zaciqgniqtych z bud2etu pafistwa na f inansowanie zadai real izowanych
z udzialem Srodk6w pochodzqcych z bud2etu Unii  Europejskiej.  Na koncie 138 ujmuje siQ
operacje dotyczqce:

a) wplywu po2yczek zaciAgniQtych z bud2etu paistwa,
b) wykorzystania po2yczek,
c) zwrotu po2yczek,

228
908
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wylEcznie na podstawie dowod6w bankowych w zwiEzku z czym musi zachodzii pelna

,joinodi zapis6w konta 138 miqdzy ksiqgowo6ciq jednostki.  a ksiQgowoSciq banku'

Nl stronie Wn konta 138 ujmuje siq wplywy zaciqgniqtych po2yczek oraz Srodki

przeznaczone na ich splatq. t',ta itronie Mi konta 138 ujmuje sie wyplaty na cele okreSlone

w umowie po2yczki oraz splatQ pozYczek'

Ewidencja szczeg6lowa do tego konta powinna byd prowadzona wedlug cel6w zaciqgniqtych
po|yczek na prefinansowanie / program6w/.
konto l3B mo2e wykazy*ai saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pienieznych

znajdujqcych siq na wydzielonych rachunkach bankowych.

Typowe zapisy strony wn konta L38 - ,, Rachunki Srodk6w na prefinansowanie"

Tre56 oPeracji

1. wplyw 5rodk6w Pieniq2nYch
2. odsetki zgromadzone od rachunku bankowego
3. omvlki bankowe

Konto przeciwstawne

Typowe zapisy strony Ma konta L3A - ,, Rachunki Srodk6w na prefinansowanie"

1. zaplata za faktury
2. splata Po|Yczki
3. zwrot dochod6w/odsetek

Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"

268
907
240

20u4o0/oB0
264
227

Konto tr39 slu|ti do ewidencji cperacji dotycz4c;'ch liydzieJon)/ch zgodnie z odrqbnym!
przepisami Srodk6w pieniqznyth innych niz Srodki budzetu i  5rodki pochodz4ce z funduszy
po mocowycn.
i\ta stronie Wn konta 139 ujmuj sie wplyw wydzielonych Srodk6w pieniQ2nych.

Na stronie Ma konta 139 ujm;je siq wptaty 6rodk6w pieniq2nych dokonane z wydzielonych

rachunk6w bankowYch .
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 139 powinna zapewni6 podzial wydzielonych
Srodk6w na ich rodzaje.
Konto 139 mo2e wykazywad saldo wn, kt6re oznacza tan 6rodk6w pieniq2nych

znajdujEcych siq na innych rachunkach bankowych.

Konto 14O - ,, Inne 5rodki Pieniq2ne ,,

Konto 140 -,,  Inne Srodki siu2y do ewidencj i  Srodk6w pienieznych w drodze

w tym :
1. 6rodk6w pieniqznych otrzymanych z innych budzet6w w przypadku ,gdy Srodki

te zostaly przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym isE objete wyciqgiem

bankowym z datE nastQpnego okresu sprawozdawczego .
2" kwota wplaconyih p#ez 

- inkasent6w 
za po3rednictwem poczty lub bezpoSrednio

do banku, z tytulu dochod6w bud2etowych , w wypadku potwierdzenia wplaty przez

bank w nastQpnym okresie sprawozdawczym"
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3. przelew6w dochod6w bud2etowych zrealizowanych przez bank platnika

sprawozdawczym i objQtych wyciqgiem bankowym z rachunku bud2etu w
okresie sprawozdawczym.

Na stronie Wn konta 140 ujmuje siq kwoty Srodk6w pieniq2nych w drodze, a na
wplyw 5rodk6w pieniq2nych w drodze na rachunek bud2etu.
Ewidencja anal i tyczna prowadzona jest do poszczeg6lnych typ6w rozl iczeri .
Konto 140 wykazuje saldo Wn i oznacza stan 6rodk6w pienieznych w drodze.

w okresie
nasrQpnym

stronie Ma

Typowe zapisy strony Wn konta 140 -,, Inne Srodki pienig2ne"
Tre56 operacji Konto przeciwstawne

1. kwoty 6rodk6w pieniQ2nych w drodze 222 ,224'901

Typowe zapisy strony Ma konta 140 - ,, Inne Srodki pienig2ne"
Tre56 operacji Konto przeciwstawne

1. wptywy 6rodk6w pieniqznych w drodze na rachunek bankowy 133

Konto 222 - ,, Rozliczenie dochod6w budietowych"

Konto 222 - ,,Rozliczenie dochod6w bud2etowych ,, slu|y do ewidencji rozliczefi
z jednostkami budzetowymi z tytulu zrealizowanych przez te jednostki dochod6w
budzetowych.
Na stronie wn wplyw dotacji, subwencji, cIT, PIT konta 222 ewidencjonuje siq dochody
bud2etu powiaiu i'ealizowane pi-zez jednosiki bud2eio'we '"v '"vysoko3ci '"v'y n ikajqc'ych
z okresowych sprawozdafi  jednostek bud2etowych w korespondenci i  z kontem 901 ,a po
stronie Ma przeksiqgowanie dochod6w z tytuly dotacji, subwencji, CIT, PiT
w korespondencj i  z kontem 800 ujmowane sq pzelewy dochod6w na rachunek budzetu
przez jednostki bud2etowe , w korespondencj i  z kontem 133.
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochod6w bud2etu powiatu

zreal izowanych przez jednostki bud2etowe objqtych okresowym sprawozdaniem , lecz nie
przekazanych na rachunek bud2etu powiatu .
baldo Ma konta 222 oznacza stan dochod6w budzetu powiatu przekazanych przez jednostki

bud2etowe na rachunek bud2etu lecz nie objqtych okresowymi sprawozdaniami.

Typowe zapisy strony Wn konta 222 - ,,Rozliczenia dochod6w bud2etowych"

Tre56 operacji Konto przeciwstawne

1. dochody bud2etowe zreal izowane przez jednostki bud2etowe
w wysokodci wynikajqcych z okresowych sprawozdafi bud2etowych

Typowe zapisy strony Ma konta 222 - ,, Rozliczenie dochod6w bud2etowych"

TreS€ operacji Konto przeciwstawne
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1. przelewy dochod6w bud2etowych dokonane przez jednostki bud2etowe
na rachunek bud2etu Powiatu 133

Ewidencjq szczeg6low4 do konta 222 - ,, Rozliczenie dochod6w bud2etowych" prowadzi siQ
na taZaq ieanostkq bud2etowE w spos6b umozliwiajqcy ustalenie stanu rozl iczei l
z poszczeg6lny m i jednostkami bud2etowymi z tytulu realizowanych przez nie dochod6w

bud2etu powiatu.

Konto 223 - ,, Rozliczenie wydatk6w budietowych"

Konto 223 -,, Rozliczenia wydatk6w bud2etowych ,, stu2y do ewidencji rozliczer'r
z jednostkami bud2etowymi z tytulu dokonanych przez te jednostki wydatk6w
bud2etowych.

Na koncie 223 po stronie Wn ujmuje sie Srodki przekazane z rachunku budzetu
wydatk6w jednostek bud2etowych w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 223 ewidencjonuje siq wydatki dokonane przez jednostki
w wysokoSci wynikajqcej z okresowych sprawozdaf bud2etowych tych
w korespondencj i  z kontem 902.

902

I J J

na pokrycie

bud2etowe
jednostek

Typowe zapisy strony Wn konta 223 - ,, Rozliczenie wydatk6w budietowych"

Tre56 operacji Konta przeciwstawne.

1. przelewy Srodk6w z rachunku budzetu na pokrycie wydatk6w 133

Typowe zapisy strony Ma konta 223 - ,, Rozliczenia wydatk6w bud2etowych"

Tre56 operacji Konta przeciwstawne

wydatki dokonane przez jednostki budzetowe wynikajqce
z okresowych sprawozda6 budzetowych

zwrot niewykorzystanych 5rodk6w

1.

2.

Ewidencja szczeg6lowa do konta 223 - , ,  Rozl iczenie wydatk6w budzetowych" jest
prowadzona na ka2dq jednostkq bud2etowE w spos6b umo2liwiajEcy ustalenie stanu
rozficzeri z poszczeg6lnymi jednostkami bud2etowymi z tytulu przelanych na ich rachunki
bie2qce Srodk6w przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatk6w bud2etu.

Safdo Wn konta 223 oznacza stan przelanych 6rodk6w na rachunki biezqce jednostek

bud2etowych lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatk6w.

Konto 224 - ,, Rozrachunki budietu ,,

bud2etami, a w szczeg6lnoSci:Konto 224 stu2y do ewidencji rozrachunkow z
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1) rozliczefi dochod6w budzetowych realizowanych przez urzqdy skarbowe na rzecz

bud2etu jednostki samorzEdu terytorialnego ;
2) rozrachunk6w z tytulu udzial6w w dochodach innych bud2et6w;
3) rozrachunk6w z tytulu dotacji i subwencji;
4j rozrachunk6w z tytulu dochod6w pobranych na rzecz bud2etu pa6stwa.

Konto i24 mo2e wykazywai dwa salda . Saldo Wn oznacza stan nale2nosci ,  a saldo Ma

stan zobowiEzari bud2etu z tytulu pozostalych rozrachunk6w'

Ewidencja szczeg6lowa do tego konta prowadzona jest w spos6b umo2liwiajqcy ustalenie

stanu naleznoScii  zobowiqzaF wedtug poszczeg6lnych tytul6w oraz wedlug poszczeg6lnych

budzet6w.

Typowe zapisy strony Wn konta 224 - ,'

Tre56 oPeracji

Rozrachunki budietowe"

Konta przeciwstawne

1. nalezne dochody z tytulu udzialu w podatku dochodowym
od os6b fizycznych ( ostatniego dnia okresu sprawozdawczego)

2. Przelew Srodk6w z tytulu niewykorzystanych dotacji

3, nale2ne dochody bud2etowe zrealizowane przez urzqdy skarbowe

(ostatniego dnia okresu sprawozdawczego)

Typowe zapisy strony Ma konta 224 - ,, Rozrachunki budietu"

Tre56 operacji Konta przeciwstawne

901

133

901

1.

')

wp{yw dochod6w z tytulu udzialu w podatku dochodowym
od os6b fizycznych

wplyw dochod6w z urzqdu skarbowego

-TJJ

133

Konto 225 - ,, Rozliczenie niewygasaj4cych wydatk6w"

Konto 225 slu2y do ewidencji rozliczei z jednostkami budzetowymi z tytulu
zrealizowanych przez te jednostki niewygasajqcych wydatk6w.

Na stroni wn konta 225 ujmuj siq Srodki przelane z rachunku bud2etu na pokrycie

niewygasajEcych wydatk6w jednostek bud2etowych.

Na stronie Ma ujmuj sie wydatki zrealizowane przez jednostki bud2etowe oraz przelewy

3rodkow n iewykorzysta nYch.

Ewidencja szczeg6lowa prowaclzona do konta 225 powinna zapewni6 mo2liwo66 ustalenia
tanu rozl iczeri  z poszczeg6lnymi jednostkami budzetowymi z tytuiu przekazanych

im Srodk6w na real izacjq niewygasaj4cych wydatk6w.
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Typowe zapisy strony wn konta 225 - ,, Rozliczenie niewygasaj4cych
wydatk6w"

Tre56 operacji Konta przeciwstawne

1. Srodki pftelane z rachunku na pokrycie wydatk6w niewygasajqcych 133

Typowe zapisy strony Ma konta 225 - "
wydatk6w"

Tre56 operacji

Rozliczen ie n iewygasaiacych

Konta przeciwstawne

wysoko5ci
904

904

stanu rozl iczen

Konta 227 - ,, Rozliczenie dochod6w ze Srodk6w funduszy pomocowych"

Konto 227 slu2y do ewidencji rozliczel z jednostkami z tytulu zrealizowanych dochod6w
z iunciuszy pomocowych.

Na stronie Wn konta 227 ujmuje siQ zrealizowane dochody przez jednostkq w wysokoSci
wynikajAcej z okresowych sprawozdafi finansowych w korespondencji z kontem 907 , a na
stronie Ma przelewy dochod6w na rachunek Srodk6w funduszy pomocowych , dokonane
przez jednostki ,  kt6re zreal izowaly dochody , w korespondencj i  z kontem 137.

Na koniec okresu sprawozdawczego konto 227 mo2e wykazywai dwa salda. Saldo Wn
oznacza stan dochod6w zrealizowanych przez jednostki ujQte w sprawozdaniach
okresowych , lecz nie przekazanych na rachunek Srodk6w funduszy pomocowych. Saldo Ma
oznacza stan dochod6w przekazanych, lecz nie objQtych sprawozdaniem okresowym.

Ewidencje szczeg6lowq do konta 227 prowadzi siq na kazdq jednostkQ realizujqcE
dochody, w spos6b umozliwiajqcy ustalenie stanu rozl iczefi  z jednostkami oraz
poszczeg6lnymi programami.

Konto 228 - ,, Rozliczenia wydatk6w ze 5rodk6w funduszy pomocowych"

Konto 228 slu2y do ewidencji rozliczefi z jednostkami z tytulu dokonanych przez nie
wydatk6w ze 6rodk6w funduszy pomocowych.
Po stronie Wn tego konta ujmuje siq przelane Srodki z rachunk6w Srodk6w funduszy
pomocowych na pokrycie wydatk6w jednostek w korespondencj i  z kontem 137. Na stronie
Ma konla 228 ujmowane sq wydatki dokonane przez jednostki w wysokosci wynikajqcej
z okresowych sprawozdafi okresowych tych jednostek , w korespondencji z kontem 908

6vona 11 222

l .wydatki niewygasajqce zreal izowane przez jednostki je real izuj4ce w
wynikajEcej z okresowej sprawozdawczoSci tych jednostek

2. zwrot niewykorzysta nych Erodk6w

Ewidencja szczeg6lowa powinna zapewnii  mo2liwo6i ustalenia
z poszczeg6lnych plan6w i jed nostek wykonujqcych wydatki niewygasajqce.

Konto 225 mo2e wykazywai saldo Wn , kt6re oznacza stan nierozliczonych 5rodk6w
przekazanych jednostkom na realizacjQ niewygasajEcych wydatk6w.



Saldo Wn konta 228 oznacza stan przekazanych Srodk6w funduszy pomocowych'

na rachunki jednostek ,lecz jeszcze nie wykorzystanych na porycie wydatk6w'

iwiaenc:g szczeg6towq do konta Z2B prowadzi siq na kazda jednostkq, w sposob

umoZliwiajEcy usfalenie. stanu rozliczeh z poszczeg6lnymi jednostkami z tytulu przelanych

5rodk6w na real izacjq wYdatk6w.

Typowe zapisy strony wn konta 22a - ,, Rozliczenie wydatk6w ze Srodk6w
funduszy PomocowYch"

Tre56 operacji Konto przec'wstawne

1. Srodki przelane z rachunk6w Srodk6w pomocowych
na pokrycie wydatk6w jednostek 137

Typowe zapisy strony Ma konta 22a - ,, Rozliczenie wydatk6w ze Srodk6w
funduszy pomocowych"

Tre56 operacji Konto przeciwstawne

1. wydatki dokonane przez jednostki wg sprawozdaf okresowych 908

Konto 240 -,, Pozostale rozrachunki "

Konto 240 slu2y do ewidencji innych rozrachunk6w zwi4zanych z realizaciE bud2etu,
z wyjEtkiem rozrachunk6w i rozliczei ujmowanych na kontach: 222, 223, 224, 227, 228,
250.260.
Ewidencja analityczna do konta 240 prowadzona jest wedlug kontrahent6w oraz tytulow,
oowinna umo2tiwi i  ustalenie stanu rozrachunk6w wedlug poszczeg6lnych kontrahent6w
oraz tytul6w.
Saldo konta 24O moae wykazywai dwa salda . Saldo Wn oznacza stan naleznosci , a saldo
Ma sta n zobowiEzan.

Typowe zapisy strony Wn konta 24O - " Pozostale rozrachunki"

1 .
2 .
J .

Tre56 operacji

splaty zobowiEzari z tytulu pozostalych rozrachunk6w
blqdy w wyciEgach bankowych
Drzekazane Srodki z bud2etu na pokrycie wydatk6w jednostki

Typowe zapisy strony Ma konta 24O - "

Tre5€ operacji

otrzymane 6rodki na pokrycie wydatk6w jednostki
blqdy bankowe

Konto przeciwstawne

133,t37,t38
133,L37,134
L33,137,L38

Pozostale rozrachunki"

Konto przeciwstawne

1 ? ?  I  ? 7  1 ? Q

133,t37,r38
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Konto 25o - ,, Naleino6ci finansowe"

Konto 250 -,,  Nale2nodci f inansowe sluzy do ewidencj i  nale2noSci zal iczanych do nale2noSci
finansowych , a w szczeg6lno5ci z tytuiu udzielonych pozyczek. Na stronie Wn konta 250
ujmuje sie powstanie izwiekszenie nale2noici ,  a na stronie Ma zmniejszenie nale2noSci
f ina nsowych.
EwidencjQ szczeg6lowq do konta 250 prowadzi siq na ka2dego kontrahenta i  tytulu,
w spos6b umo2liwiajqcy ustalenie nalezno5ci od poszczeg6lnych kontrahent6w.
Konto 250 mo2e wykazywai dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2no6ci f inansowych,
a saldo Ma oznaczajqce stan nadplat z tytulu nale2noSci f inansowych.

Typowe zapisy strony Wn konta 25O - ,, Nale2nogci finansowe"

Tre56 operacji

1. przefewy z tytulu po2yczek
2. nal iczone z 96ry odsetki od udzielonych po2yczek

1. spiata udzielonych pozyczek
2. umorzenie udzielonych po2yczek

Konto 257 - ,, Nale2no5ci z tytulu prefinansowania"

Typowe zapisy strony Ma konta 25O - ,, Nale2noSci finansowe"

Konto przeciwstawne

133
909

133
962

Konto 257 slu2y do ewidencji naleznofci z tytulu poZyczek udzielonych z bud2etu paristwa
w ramach orefinansowania na dofinansowanie zadafi  real izowanvch z udzialem 5rodk6w
pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej.
Na stronie Wn konta 257 ujmuje siq powstanie i  zwiqkszenie nale2no6ci w ramach
prefin a nsowania, a na stronie Ma - ich zmniejszenie
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 257 powinna zapewnii mo2liwo5i ustalenia
stanu nale2noSci z poszczeg6lnymi kontrahentami wediug tytul6w nale2no6ci.
Konta 257 mo2e wykazywai dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci z tytulu
poiyczek udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan nadplat
w nafe2no5ciach z tytulu po2yczek dotyczqcych prefinansowania.

Konto 260 - ,, Zobowiqzania finansowe"

Konto 260 stu2y do ewidencji zobowiqzari finansowych , z wyjqtkiem kredyt6w bankowych,
a w szczeg6lnoSci zaciqgniqtych poZyczek iwyemitowanych obl igacj i .
Na stronie Wn konta 260 ujmuje siq warto6i splaconych zobowiqzari f inansowych
, a na stronie Ma warto6i zaciqgniQtych zobowiqzafi finansowych.
Na koniec okresu sprawozdawczega konto to mo2e wykazywac dwa salda ; Saldo Wn
oznacza stan nadplaconych zobowiqzai finansowych , a saldo Ma oznacza stan zobowiqzari
f inansowych.
Ewidencja anai i tyczna do konta 260 powinna zapewni6 mozliwodi ustalenia zobowiqzafi
z poszczeg6lnymi kontrahentami i tytulami zaci4gniqtych zobowiqzan f inansowych.
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Typowe zapisy strony Wn konta 260 - ,, Zobowi4zania finansowe"
Tre56 operacjl Konto przeciwstawne

splacone zobowi4zania finansowe z tytulu zaciAgnietych
po2y czek lub wyemitowanych obl igacj i  133
umorzenie zaciegnietych po2yczek 962

Typowe zapisy strony Ma konta 260 - ,, Zobowi4zania finansowe"
Tre56 operacji Konto przeciwstawne

1.' zaci4gniete pazyczki i wyemitowane obligacje 133

Konto 268 - ,, Zobowaqza n ia z tytuNu prefinansowania"

Konto 268 sluzy do ewidencji zobowiqzafi z tytulu poZyczek otrzymanych z bud2etu
paristwa w ramach prefinansowania zadafi realizowanych z udzialem 5rodk6w
pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej. Na stronie Wn konta 268 ujmuje sie wartoSe
splaconych zobowiqzah z tytulu po2yczek w ramach prefinansowania, a na stronie Ma
ujmuje siq wartoSi zaciEgniQtych zobowiqzari z tytulu po2yczek w ramach prefinansowania.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 268 powinna zapewnii ustalenie stanu zobowiqza6
z poszczeg6lny m i kontrahentami.
Konto 268 mo2e wykazywai dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadplaconych zobowiqzarl
z tytulu zaciEgniQtych po2yczek w ramach prefinansowania, a saldo Ma stan zobowiqzari
z tytulu zaciAgnietych po2yczek na prefinansowanie.

Typowe zapisy strony Wn konta 26A - ,, Zobowiqzania z tytulu prefinansowania".
Tre56 operacji Konto przeciwstawne

1. splata zaciEgnietych po2yczek

Typowe zapisy strony Ma konta
Tre56 operacji

138

26A -,, Zobowi4zania z tytulu prefinansowania"
Konto przeciwstawne

1. zaciqgniqte poiyczki na prefinansowanie 138

Konto 29O - "Odpisy aktualizujece nale2noSci"

Konto 290 - "Odpisy aktual izujAce nale2no5ci",  slu2y do ewidencjonowania odpisow
aktual izujqcych naleznoSci. Na stronie Wn konta 290 ujmuje sie zmniejszenie warto6ci
odpis6w aktual izujAcych nalezno5ci, a na stronie Ma wartoSi odpis6w aktual izujEcych
nale2no6ci. Saldo Ma konta 290 aznacza wartoS6 odpis6w aktual izujqcych nale2no6ci""

Konto 901 -,,  Dochody bud2etu"

Konto 901 slu2y do ewidencj i  osiqgniqtych dochod6w bud2etu powiatu.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje siQ przeniesienie, w koricu roku, sumy osiqgnietych
dochod6w bud2etu na konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje siq dochody bud2etu: 

svonal4zzz



1) na podstawie sprawozdarl bud2etowych jednostek bud2etowych, a w zakresie
dochod6w budzetu paristwa r6wnie2 na podstawie sprawozdari bud2etowych urzqd6w
obsiugujqcych organy podatkowe, w korespondencji z kontem 222;

2) na podstawie sprawozdafi  innych organ6w w zakresie dochod6w bud2et6w jednostek
samorzqdu terytorialnego, w korespondencj i  z kontem 224;

3) inne dochody bud2etowe, w szczeg6lno5ci subwencje i  dotacje, w korespondencj i
z kontem 133;

4) z tytulu rozrachunk6w z innymi bud2etami za dany rok bud2etowy, w korespondencj i
z kontem 224;

5) wlasne w korespondencj i  z kontem 133.

Ewidencja analityczna do konta 901 prowadzona jest wedlug podzialek klasyfikacji
bud2etowej na podstawie sprawozdari jednostek bud2etowych.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumq osi4gniqtych dochod6w budzetu powiatu za dany rok.
Pod datE ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 9O1 przenosi sie na konto 961 .

Typowe zapisy Wn konta gAL - ,, Dochody budietu"

Tre6d operacji Konta przeciwstawne

1. przeniesienie na koniec roku osiAgnietych dochod6w 961

Typowe zapisy Ma konta 9O1 - ,, Dochody bud2etu"

Tre56 operacji Konta przeciwstawne

1. dochody budzetu ustalone na podstawie sprawozdaf jednostkowych
2. dochody bud2etu z tytutu otrzymanych dotacj i  isubwencji
3. dochodv wlasne bud2etu
4. dochody budzetu z tytulu rozrachunk6w z innymi budzetami
5.przeniesienie nie wykorzystanych wydatk6w niewygasajEcych

na dochody /zgodnie z uchwal4 budzetowq /
6. dochody zgodnie ze sprawozdaniami urzqd6w skarbowych

222
133
222
224

904
224

Konto 9O2 - "Wydatki budzetu"

Konto 902 slu2y do ewidencj i  dokonanych wydatk6w bud2etowych bud2etu .
Na stronie Wn konta 902 ujmuj sie wydatki:

1) jednostek bud2etowych na podstawie ich sprawozdah f inansowych, w korespondencj i
z kontem 223,

2) z tytulu rozrachunk6w z innymi bud2etami, w korespondencj i  z kontem 224;
3) wlasne w korespondencj i  z kontem 133.

Na stronie Ma konta 902 ujmuje sie przeniesienie, w koricu roku, sumy dokonanych
wydatk6w budzetowych na konto 961.

Ewidencja szczeg6lowa do konta 902 powinna umo2liwi6 ustalenie stanu poszczeg6lnych
wydatk6w wedlug podzialek klasyfikacji budzetowej.
Saldo Wn konta 902 aznacza sume dokonanych wydatk6w bud2etu w roku bud2etowym.

Strona l5 z 22



Ostatniego dnia roku bud2etowego saldo konta 902 przenosi sie na konto 961 -,,  niedobor
lub nadwvzka budZetowa"

Typowe zapisy strony Wn konta 9O2 - ,,Wydatki bud2etu"

Tre56 operacji Konta przeciwstawne'
1. wydatki jednostek budzetowych na podstawie ich sprawozdafi
2. wydatki wlasne budzetu

1. przeniesienie w koricu roku bud2etowego sumy
wykonanych wydatk6w bud2etowych bud2etu

Typowe zapisy strony Ma konta 9o2 - ,,Wydatki bud2etu"

Tre56 operacji Konta przeciwstawne.

223
I J J

961

Konto 9O3 -,, Niewykonane wydatki ,,

Konto 903 slu2y do ewidencji niewygasajqcych wydatk6w zatwierdzonych do realizacji
w latach nastqpnych .

Na stronie Wn konta 903 ujmuje siq warto5i niewykonanych wydatk6w
do real izacj i  w latach nastQpnych w korespondencj i  z kontem 904.
Pod datE ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 903 przenosi siq na

zatwierdzonych

konto 961.

Tre56 operacji
1. przeniesienie salda pod datA ostatniego

Typowe zapisy strony Wn konta 9O3 - ,,Niewykonane wydatki"

Tre56 operacji Konta przeciwstawne.

1. nie wykonane wydatki zatwierdzone do real izacj i
w nastepnych latach /uchwala Rady / 904

Typowe zapisy strony Ma konta 9O3 - ,,Niewykonane wydatki"

Konta przeciwstawne.
dnia roku bud2etowego 961

Konto 9O4 - ,, Niewygasaj4ce wydatki ,,
Konto 904 slu2y do ewidencji niewygasajqcych wydatk6w w roku bud2etowym .
Na stronie Wn konta 904 ujmuje siq:

1) wydatki jednostek bud2etowych dokonane w ciezar planu niewygasajqcych
wydatk6w, na podstawie ich sprawozdai budzetowych w korespondencj i  z kontem
z 2 > :

2) przeniesienie niewygasajEcych wydatk6w na dochody bud2etowe'
l\a stronie Ma konta 904 ujmuje siq wielkofi zatwierdzonych niewygasajqcych wydatkow.
Konto 904 mo2e wvkazywai saido Ma do czasu zreal izowania planu wydatk6w
niewygasajqcych lub do czasu wyga6niqcia planu niewygasajqcych wydatk6w.
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Typowe zapisy strony Wn konta 9O4 - ,,NiewygasajEce wydatki"

Tre56 operacji Konta przeciwstawne
1. wydatki jednostek bud2etowych zgodnie z planem

niewygasajqcych wydatk6w, na podstawie sprawozdari

1.

2 .

3 .

Typowe zapisy strony Ma konta 9O4 - ,,NiewygasajQce wydatki"

Tre56 operacji
warto6i zatwierdzonych wydatk6w niewygasajqcych

Konta przecawstawne

uchwala Rady o dochodach w zwiqzku z niewykorzystaniem 6rodk6w

przeniesienie r6wnowaftoSci wydatk6w dokonanych z wyodrqbnieniem

rachunk6w 6rodk6w finansowych funduszy pomocowych objqtych

planem niewygasajEcych wydatkow

903

901

Ewidencja szczeg6lowa winna wykaza( stan Srodk6w na poszczeg6lne wydatki
niewygasajEce.

Konto 9O7 -,, Dochody z funduszy pomocowych"

Korrto 907 slu2y do ewidencji osiEgnietych dochod6w z tytulu realizacji funduszy
pomocowych.
Na stronie Wn konta 907 ujmuje siQ przeniesienie, w koricu roku, sumy osiEgnietych
dochodow na konto 967.
Na stronie Ma konta 907 ujmuje siq dochody osiEgniQte z tytulu real izacj i  funduszy
pomocowych.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 907 powinna umozliwi i  ustalenie stanu poszczeg6lnych
dochod6w poszczeg6lnych funduszy wedlug ich rodzaj6w.
Na koniec roku budZetowego na koncie 907 saldo nie wystQpuje.

Typowe zapisy strony Wn Konta 9O7 - ,, Dochody z funduszy pomocowych"
Tre56 operacji

1" przeniesienie w korlcu roku

Konta przeciwstawne

sumy osiEgnietych dochod6w

Typowe zapisy strony Ma konta 9O7 - ,, Dochody z funduszy pomocowych"
Tre56 operacji Konta przeciwstawne

1. dochody osiqgniete z tytulu real izacj i  funduszy pomocowych 227

Konto 908 - ,, Wydatki z funduszy pomocowych"

Konto 908 slu2y do ewidencj i  dokonanych wydatk6w w ciqzar funduszy pomocowych.
Na stronie Wn konta 908 ujmuje siq wydatki na podstawie sprawozdai jednostek
z reai izacj i  wydatk6w ze 5rodk6w funduszy pomocowych.

225

967

960

Slrcna 17 z 22



Na stronie Ma konta 908 ujmuje siQ przeniesienie, w koficu roku, sumy dokonanych
wydatk6w na konto 967.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 908 powinna umozliwi i  ustalenie stanu poszczeg6lnych

wydatk6w poszczeg6lnych funduszy pomocowych.
No koniec roku budzetowego na koncie 908 saldo nie wystQpuje.

Typowe zapisy strony wn konta gOa - ,,Wydatki z funduszy pomocowych"
Tre56 operacji

1. wydatki ustalone na podstawie sprawozdafi jednostek
realizujEcych wydatki

Konta przeciwstawne

Typowe zapisy strony Ma konta 9O8 - ,,Wydatki z funduszy pomocowych"
Tre56 operacji

1. przeniesienie w koricu roku sumy wydatk6w

Konto 9O9 - ,, Rozliczenia miqdzyokresowe ,,

228

Konta przeciwstawne
967

901

T J J

Konto 909 slu2y do ewidencji rozliczeh w czasie .
Ewidencja szczeg6lowa do konta 909 powinna umozliwit ustalenie stanu rozl iczefi
miqdzyokresowych wedlug ich tytul6w.
Konto 909 mo2e wykazywai saldo dwustronne.

Typowe zapisy strony Wn konta 909 - ,,Rozliczenia miedryokresowe"
Tre56 operacji Konta przeciwstawne

1. przeniesienie subwencji  i  dotacj i  do dochod6w w nastepnym
roku bud2etowvm

Typowe zapisy strony Wn konta 9O9 - ,,Rozliczenia miqdzyokresowe"
Tre56 operacji

1. otrzymana subwencja oSwiatowa idotacja w grudniu
na styczeri nastqpnego roku bud2etowego

Konta przeciwstawne

Konto 960 - ,, Skumulowana nadwyika lub niedob6r na zasobach bud2etu"

Konto 960 slu2y do ewidencj i  stanu skumulowanych niedobor6w lub nadwy2ek
bud2etowych z lat ubieglych.
W ciEgu roku bud2etowego konto 96O przeznaczone jest do ewidencji operacji dotyczEcej
zmn;ejszenia lub zwiqkszenia skumulowanych niedobo16w lub nadwyzek bud2etu.
W szczegolno5ci na stronie Ma lub Wn konta 960 ujmuje siQ pod datE zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania bud2etu Pod datE zatwierdzenia sprawozdania
f inansowegolnastQpnego roku/ na stronie Wn lub Ma ujmowane sq przeniesienia sald kont
961 i  962. Na koniec okresu konto 960 mo2e wykazywai salda:
Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru bud2etu powiatu danego roku"
Ma konta 960 oznacza stan skumulowanej nadwy2ki bi lansowej powiatu danego roku.

Typowe zapisy strony Wn konta 960 - ,, Skumulowana nadwy2ka lub niedob6r
budietu'"

Konto przeciwstawne,Tre66 operacji
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1. przeniesienie deficytu bud2etu za dany rok pod datq zatwierdzenia sprawozdai z
bud2etu
2. przeniesienie ostatniego dnia roku budzetowego

koszt6w finansowych i pozostalych koszt6w operacyjnych pod datE
sorawozdania z bud2et-

961

przyjqcia
962

Typowe zapisy strony Ma konta 960 - ,, Skumulowana nadwyika lub niedob6r
budietu"

Tre56 operacji

1. przeniesienie nadwy2ki budzetowej za
z budzetu
2. przeniesien ie przychodow f inansowych
przyjqcia sprawozdari z bud2etu

Konto przeciwstawne.

dany rok pod datE przyjqcia sprawozdafi
961

i pozostalych przychod6w operacyjnych pod data
962

Konto 961 -,, Nadwy2ka lub niedob6r budietu ,,

Konto 961 s. lu2y do ewidencj i  wyniku wykonania bud2etu - nadwyzki lub deficytu budzetu
danego roku budzetowego, z wyjEtkiem czq6ci dotyczqcej finansowania program6w
ze Srodk6w pomocowych.
Pod datq ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje siq
przeniesienia poniesionych w ciAgu roku bud2etowego wydatk6w bud2etu,
w korespondencji z kontem 9A2 oraz niewykonanych wydatk6w , w korespondencji
z kontem 903.
Po stronie Ma ujmuje siq pod tE sama datq przeniesienia zreal izowanych dochod6w bud2etu
powiatu w korespondencj i  z kontem 901.
Na koniec roku konto 961 mo2e wykazywai dwa salda . Saldo Wn oznacza stan deficytu
bud2etowego, saldo Ma stan nadwy2ki budzetowej.
W roku nastQpnym pod datq zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud2etu, saldo
konta 961 przenosi sie na konto 960 .

Typowe zapisy strony Wn konta 96L - ,, Niedob6r lub nadwy2ka bud2etu"
Tre66 operacji Konto przeciwstawne.

Typowe zapisy strony Ma konta 961 - ,, Niedob6r lub nadwyika budietu"
Tre66 operacji Konto przeciwstawne.

1. przeniesienie na koniec roku bud2etowego wydatk6w bud2etu
2. przeniesienie na koniec roku bud2etowego niewykonanych wydatk6w
3. przeniesienie nadwyzki bud2etowej za rok bie2qcy

1. przeniesienie na koniec roku budzetowego dochod6w bud2etu
2. przeniesienie niedoboru budzetu za rok ubiegly pod datE

zatwierdzenia bud2etu

Konto 962 - - Wynik na pozostalych operacjach"

902
903
960

901

960
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Konto 962 slu2y do ewidencji pozostalych operacji niekasowych takich jak: 16znice
kursowe zwiEzane z zaciEgnieciem po2yczek i kredytow w walutach obcych , dyskonto
odsetek oraz umorzeri po2yczek i kredyt6w.

Na stronie Wn konta 962 ujmuje siq koszty finansowe oraz pozostale koszty operacyjne
zwiAzane z operacjami bud2etowymi.

Na stronie Ma konta 962 ujmuje sie przychody finansowe oraz pozostale przychody
operacyjne zwiAzane z operacjami budzetowymi .

Na koniec roku budzetowego saldo moze wykazywaa saldo Wn oznaczajqce nadwy2kQ
koszt6w nad przychodami lub saldo Ma oznaczajqce nadwy2kq przychod6w nad kosztami.
Pod datE zatwierdzenia sprawozdania z wykonania bud2etu saldo przenosi siq na konto
960.

Typowe zapisy strony Wn konta 962 - ,, Wynik na pozostalych operacjach"
TreS€ operacji Konta przeclwstawne

1. przeksiqgowanie kosztow finansowych ;
- odsetki od kredytu - dyskonto
- ujemne r62nice kursowe od kredyt6w w walutach obcych
- dyskonto , odsetki
- umorzenie udzielonych kredyt6w,po2yczek

2. przeksiegowanie pozostalych koszt6w:
- umorzenie udzielonych po2yczek
- pozostale koszty operacyjne zwiqzane z operacjami

bud2etowym i
3. przeniesienie pod datE zatwierdzenia sprawozdai

Typowe zapisy strony Ma konta 962 - ,, Wynik na pozostalych operacjach"
Tre56 operacji Konta przeciwstawne

1. Przychody f inansowe :
- odsetki od udzielonych po2yczek oraz od Srodk6w

na rachunkach bankowych 733 , t37 ,I39,9O9
- dodatnie r62nice kursowe od kredyt6w w walutach obcych t34

2. Prze ksiqgowanie pozostalych przychod6w:

133  ,909
134
260
r34,250

250

. t J J

960

- urnorzenie zaciagniQtych kredyt6w i po2yczek
- pozostale przychody operacyjne zwiEzane z operacjami
bu dzetowymi

3. przeniesienie pod datE zatwierdzenia sprawozdania

L34 ,260

133
960

Konto 967 - ,, Fundusze pomocowe,,

Konto 967 slu2y do ewidencj i  stanu i  zmian funduszy pomocowych.
Pod datq ostatniego dnia roku bud2etowego na koncie 967 ujmuje sie na stronie Wn saldo
konta 908, a na stronie Ma saldo konta 907,
Ewidencjq szczeg6lowq dla poszczeg6lnych funduszy pomocowych prowadzi sie wedtug
zasad Fokre6lonych w przepisach dotyczqcych ka2dego funduszu lprogramul "
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Konto 967 moZe wykazywai saldo Ma oznaczajEce stan zaangazowania
pomocowych.

funduszy

Typowe zapisy strony Wn konta 967 - ,, Fundusze pomocowe"
Tre66 operacji Konta przeciwstawne

1. przeniesienie w koicu roku sumy dokonanych wydatk6w 908

Typowe zapisy strony Ma konta 967 - ,, Fundusze pomocowe"
Tre56 operacji Konta przeciwstawne

1. przeniesienie w kor'rcu roku dochod6w funduszy pomocowych 907

Konto 968 - "Prywatyzacja"

Konto 968 slu2y do ewidencji przychod6w i rozchod6w dotyczqcych prywatyzacji.
Na stronie Wn ujmuje siq rozchody pokryte Srodkami z prywatyzacji, a na stronie Ma -
przychody z tytulu prywatyzacj i .
Ewidencje szczegolowq do konta 968 prowadzi siq wedlug podzialek klasyfikacji i tytul6w
p rywatyzacji.
Konto 968 mo2e wykazywai saldo Ma oznaczajqce stan 6rodk6w z prywatyzacji.

C . Zasady_funkcionowania kont pozabilansowych.

Konto 991 - ,, Planowane dochody budietu"

Konto 991 slu2y do ewidencj i  planu dochod6w budzetu powiatu oraz jego zmian
roku bud2etowego.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje sie zmiany bud2etu zmniejszajqce plan dochod6w
oowiatu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje siq planowane dochody oraz zmiany bud2etu
zwiqkszajqce planowane dochody.
Saldo ma konta 991 okre5la w ciAgu roku wysoko5i planowanych dochod6w
Dowiatu.
Pod datq ostatniego dnia roku bud2etowego sumq r6wnq saldu konta ujmuje sie na
Wn konta 991.

w crEgu

bud2etu

powiatu

bud2etu

stronie

Konto 992 - Planowane wydatki budietu"

Konto 992 siu2y do ewidencji planu wydatk6w oraz zmian budzetu powiatu
w ciEgu roku bud2etowego.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje siq planowane wydatki zmiany tego planu w ciqgu roku
bud2etowego.
Na stronie Ma konta 992 ujmowane sq zmiany bud2etu zmniejszajqce lub zablokowane
wydatki budzetu w ciagu roku budzetowego .
Saldo Wn konta 992 okre6la plan wydatk6w bud2etu powiatu w ciEgu roku budzetowego.
Pod datE ostatniego dnia kazdego roku bud2etowego sume r6wnq saldu konta ujmuje sie
na stronie Ma konta 992.
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Konto 993 - ,, Rozliczenia z innymi bud2etami"

Konto 993 slu2y do pozabilansowej ewidencj i  rozl iczefi  z innymi
podlegajq ewidencj i  na kontach bi lansowych.
irra stionii Wn konta 993 ujmuje sig nale2noici od innych budzet6w
wobec innvch budzetow'
Na stronie Ma konta 993 ujmuje siQ zobowi4zania
nale2no6ci otrzymanych od innych bud2et6w

bud2etami kt6re nie

oraz splatQ zobowiEzan

wobec innych bud2et6w oraz wPiatY

naleznoSci od innych1. Konto 993 mo2e wykazywad dwa salda. Saldo Wn oznacza stan
bud2et6w, a saldo Ma stan zobowiqzari wobec innych bud2et6w
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Zalqcznik nr 2 do

ZarzEdzenia Nr 29110

Sta rosty Puttuskiego

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Nazwa dokumentu:
Zakladowy plan kont

(dla Starostwa Powiatowego w Pultusku)

Numer dokumentu:
DS-17



Plan kont dla jednostki budietowej - Starostwa Powiatowego w Pultusku

A. Wykaz kont syntetycznych.

1 . Konta bilansowe

Zesp.6l O - Maietek trwaty
011 - Srodki trwa+e
013 - Pozostate Srodki trwale
Ol4 - Zbiory biblioteczne
015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
020 - Wartosci niematerialne i prawne
030 - Dtugoterminowe aktywa finansowe
071 - Umorzenie Srodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostalych Srodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych
prawnych i zbior5w bibliotecznych,
073 - Odpisy aktualizacyjne dlugoterminowe aktywa finansowe
080 - Inwestycje (Srodki trwale w budowie)

Zesp5l 1 - Srodki pieniqine i rachunki bankowe
101 -  Kasa
130 - Rachunki biezace jednostek budzetowych
132 - Rachunki dochod6w wlasnych jednostek bud2etowych
i35 - Rachunki 5rocjk6w iunciuszy specjainego przeznaczenia
137 - Rachunki Srodk6w funduszy pomocowych
138 - Rachunki Srodk6w na prefinansowanie
139 -  Inne rachunki  bankowe
140 - Kr6tkoterminowe papiery wartosciowe i inne 6rodki pieniQzne

Zesp6l 2 - Rozrachunki i roszczenia
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - Nalezno6ci z tytulu dochod6w bud2etowych
222 - Rozliczenie dochod6w budzetowych
223 - Rozliczenie wydatk6w budzetowych
224 - Razliczenie udzielonych dotacji
225 - Rozrachunki z budzetami
226 - Dlugoterminowe nalezno6ci budzetowe
227 - Rozliczenie dochod6w ze Srodk6w funduszy pomocowych
228 - Rozliczenie wydatk6w ze Srodk6w funduszy pomocowych
229 - Pozostale rozrachunki publicznoprawne
231 - Rozrachunki z tytulu wynagrodzef
234 - Pozostale rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostale rozrachunki
257 - NaleznoSci z tytulu prefinansowania
268 - Zobowiqzania z tytutu prefinnasowania
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290 - Odpisy aktualizujEce nalezno5ci

Zesp6N 3 - Materialy i towary
310 - Materialy

Zesp6l 4 - Koszty wedlug rodzai6w i ich rozliczenie
400 - Koszty wed+ug rodzaj6w
401 - Amortyzacja

Zesp5l 6 - Produkty
640 - Rozliczenia miqdzyokresowe koszt6w

Zesp6l 7 - Przychody i koszty ich uzyskania
700 * Sprzedaz produkt6w i koszt ich wytworzenia
740 - Dotacje i 6rodki na inwestycje
750 - Przychody i koszty finansowe
760 - Pozostate przychody i koszty
761 - Pokrycie amortyzacji

Zespol 8 - Fundusze, rezeruty i wynik finansowy
800 -  Fundusz jednostk '
810 - Dotacje bud2etowe oraz Srodki z bud2etu na inwestycje
820 - Rozliczenie wyniku finansowego
840 - Rezerwy i rozliczenie miqdzyokresowe przychod6w
851 - Zakiadowy funciusz swiacjczeh socjainych
853 - Fundusze pozabud2etowe
855 - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
860 - Straty izyski nadzwyczajne oraz wynik finansowe

2. Konta pozabilansowe

980 - Plan finansowy wydatk6w bud2etowych
981 - Plan finansowy niewygasajqcych wydatk6w
996 - Zaangazowanie dochod6w wlasnych jednostek bud2etowych,
997 - Zaanga2owanie Srodk6w funduszy pomocowych
998 - Zaangazowanie wydatk6w budzetowych roku bie2qcego
999 - Zaangazowanie wydatk6w budzetowych przyszlych lat
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B. Zasadv funkcjonowania kont svntetycznych stosowanvch w jednostce
budietowei Starostwa Powaatowego w Pultusku

Konto 011 - ,,Srodki trwale"
Ustawa o rachunkowo6ci wyodrqbnia piqi grup Srodk6w trwalych:
1) grunty wlasne
2) budynki  i  budowle
3) urzqdzenia techniczne i maszyny
4) Srodki transportu
5) pozostale Srodki trwale.
Ewidencja szczeg6towa 6rodk6w trwalych powinna byi prowadzona w formie ksiAg
inwenta rzowych.
Na stronie Wn konta 011 ewidencjonuje siq:
- przyjqcie do u2ytkowania Srodk6w uzyskanych z:

zakoriczenia budowy (inwestycji) - Ma O8O
nieodplatnego otrzymania Srodka trwalego - Ma 8OO

- przychody nowych lub u2ywanych Srodk6w trwalych pochodz4cych z zakupu -
Ma O8O,8OO

- zwiqkszenie wartosci poczEtkowej wynikajqcej z przeszacowania a takze
z poniesionych naklad6w na ulepszenia - Ma 8OO

Na stronie Ma konta 011 ewidencionuje sie:
- 6rodki trwale postawione w stan likwidacji; do wysoko5ci naliczonego umorzenia

Wn 071; w wysoko6ci warto6ci netto Wn 8OO
- nieodplatne przekazanie Srodk6w trwalych; w warto6ci netto Wn 800; w warto6ci

naliczonego umorzenia Wn O71
- wartoSd sprzedanych Srodk6w trwalych; wartoS6 netto Wn 800; warto6i

naliczonego umorzenia Wn O71,
- obnizenie wartogi pozEtkowj Srodka trwalego na skutek urzqdowej aktualizacji

wyceny Wn 800,
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 011 powinna umo2liwi6:
1. ustalenie warto6ci pocz4tkowej poszczeg6lnych Srodk6w trwalych
2. ustalenie os6b lub kom6rek organizacyjnych, kt6rym powierzono Srodki trwale
3. nalezyte obliczenie umorzenia i amortyzacji
Konto 011 wykazuje wyl4cznie saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w trwalych
wedlug ich wartoici poczqtkowej (brutto)

Konto 013 -,,Pozostale Srodki trwale"
Konto 013 sluzy do ewidencjonowania stanu oraz zwiqkszeri i zmniejszeri wartosci
pocz4tkowej pozostalych Srodk6w trwalych wydanych na potrzeby dzialalno:ici
podstawowej jednostki, kt6re podlegajq umorzeniu w pelnej warto6ci w miesiqcu
wydania do uzytkowania^
Na strqnie-lrynkp_n@;
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- przyjecie pozostalych Srodk6w trwalych z zakupu - Ma 1O1, l3O' t32, zOt'
- otrzymanie nieodplatnie pozostalych Srodkow trwa+ych - Ma O72
- ujawnione nadwyzki - Ma 24O
Na suonie Ma konta 013 clyldenejQn]J-e-sLAl
- 

-rozcn6d, 
sprzeda2, zniszczenia pozostalych 6rodk6w trwalych - Wn O72

- niedobory i szkody - Wn 24O
- nieodptatne przekazanie pozostalych Srodkdw trwalych - Wn O72
Szczeg6lowa ewidencja prowadzona do konta 013 powinna umozliwii ustalenie
warto6ci poczqtkowei 5rodk6w trwalych oddanych do uzywania sraz os6b lub
kom6rek organizacyjnych, w kt6rym znajdujq siq pozostale 6rodki trwale'
Konto 013 wykazuje saldo wn, kt6re wyra2a warto6i poczqtkowq pozostalych
Srodk6w trwalych znajduj4cych siQ w u2ywaniu.

Konto O14 -,,Zbiorv biblioteczne"
tionto Of+ sluzy do ewidencji stanu oraz zwiqkszed i zmniejszeri warto6ci zbior6w
bibliotecznych naukowych, szkolnych, fachowych i pedagogicznych.
Na_stronie Wn konta 014 ewidencionuje sie :
- przych6d zbior6w bibliotecznych - Ma 1O1'13O,132'20l
- otrzymane nieodptatnie - Ma O72
- ujawnione nadwyzki - Ma 24O
Na stronie Ma konta 014 ewidencionuje siQ :
- rozch6d z tytulu l ikwidacji lub nieprzydatnych
lub sprzedazy
- niedobor6w i szk6d Wn 24O, O72.

zbior6w, nieodplatnego przekazania
Wn O72

Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 014 powinna umozliwi6 ustalenie
stanu poszczegolnych zbior6w bibliotecznych, z dalszym podzialem okre$lonym
w odrQbnych przepisach.

Konto 014 wykazuje saldo Wn, kt6re wykazuje
w jednostce.
W Starostwie nie prowadzi siq ewidencji wydawnictw

stan zbior6w bibliotecznYch

fachowych na koncie 014.

Konto O15 - ,,Mienie zlikwidowanvch jedrgslef,'
Konto to slu2y do ewidencji stanu oraz zwiqkszeri i zmniejszeri warto6ci mienia
przyjQtego przez organ zalozycielski lub nadzorujqcy po zlikwidowanych
przedsiqbiorstwach komunalnych lub innej podleglej jednostce organizacyjnej, czyli
zakladzie bud2etowym lub gospodarstwie pomocniczym oraz instytucii kultury'
Ne,strSmC_Wn_kenla _815 ewide nc ion uie siq ;
- przyjQcie przez organ zalo2ycielski mienia zlikwidowanej jednostki podleglej
wedlug warto6ci wynikajqcej z bilansu likwidacyjnego Ma 855'
- zwiqkszenie warto6ci mienia zlikwidowanej przedsiqbiorstwa o nadwy2kq wartoSci
wynik-ajqcej z wyceny ponad warto6i bilansowq mienia przekazanego sp6lce do
odplatnego korzystania Ma 855,
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- przyjecie przez organ zalozycielski lub nadzorujqcy mienia zwr6conego przez
spotkq Ma 226
Na stronie Ma konta 015 ewidencionuie siei

- przekazanie mienia (pozostaiego po zlikwidowanej jednostce) sprzedanego, ale
jeszcze niesplaconego lub oddanego do odplatnego korzystania
WN 226

- zmniejszenie wartoSci mienia zlikwidowanego przedsiqbiorstwa o r6znicq miqdzy
wycenE mienia przekazanego sp5lce a jego warto5ci4 bilansowE Wn 855

- wartose mienia zaplaconego lub przekazanego sp6lkom jako udzial jednostki
samorzAdu terytorialnego albo przejqtego na wlasne cele - r6wnolegly zapis Wn
8OO Ma 8OO a tak2e przekazanego nieodplatnie innym jednostkom
Wn 855

- l ikwidacja mienia przeprowadzona przez powiat Wn 855
Ewidencjq szczeg6lowq mo2e stanowii bilans likwidacyjny zlikwidowanej
jed nostki w rcz zalilcznikami.
Saldo konta 015 moze wykazywad saldo Wn , kt6re oznacza stan mienia
zlikwidowanych jednostek wedlug warto6ci wynikajqcej z bilansu tych jednostek
a nie przekazanego innym sp6tkom lub jednostkom organizacyjnym czy
na wlasne potrzeby.

Konto 020 - ,,Warto6ci niematerialne i prawne"
Konto to stu2y do ewidencji stanu oraz zwiqkszeri i zmniejszef warto6ci
poczqtkowej wartosci niematerialnych i prawnych, do kt6rych zalicza siQ w
szczeg6lno6ci: oprogramowanie komputerowe o przewidywanym okresie
uzytkowania powyzej jednego roku. EwidencjQ analityczna do tego konta jest
prowadzona w formie ewidencji warto6ci niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta q20 ksiqguje sie:
- przych6d warto6ci niematerialnych i prawnych zakupionych ze 6rodk6w

biez4cych (podlegajqce jednorazowemu umorzeniu w 100 o/o warto6ci)
Ma 1O1, l3O,2OL,

- otrzymane nieodplatnie warto6ci niematerialne i prawne uzywane i umorzone
w 100 7o - Ma O7L, O72

Na stronie Ma konta lZOkSrCSujeSlCi
- rozch6d warto6ci niematerialnych i prawnych umorzonych w 100 o/o wartosci -

Wn O72, umarzanych stopniowo warto6i dotychczasowego umorzenia Wn 071,
warto6i nieumorzona Wn 800,

Konto 020 wykazuje saldo Wn, kt6re oznacza stan warto6ci niematerialnych
i prawnych w wartofci poczEtkowej.

Konto 030 -,, Dlugoterminowe aktywa finansowe"
Konto 030 sluZy do ewidencji dlugotrwatych aktyw6w finansowych,
w a szczeg6lno6ci:
1) akcji i udzial6w w obcych podmiotach gospodarczych,
2) akcji i innych dlugoterminowych papier6w warto6ciowych, traktowanych jako

lokaty o terminie wykupu dlu2szym ni2 rok,
3) innych dlugotrwalych aktyw6w f inansowych 
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Na stronie Wn konta 030 ksiQgule-sjgi
- zakup dlugoterminowych papier6w wartosciowych w cenie nabycia - Ma 101,

13O, 244,
- udzielenie po2yczki dlugoterminowej - Ma 101, 131, 135
- przypisane odsetki od udzielonych po2yczek - Ma 750
- przekazanie udzial6w w Srodkach pieniq2nych Ma 130
- przekazanie udzial6w w formie wkladu niepieniqznego w postaci mienia ze

zlikwidowanych jednostek Ma 8OO r6wnolegle Wn 855 Ma O15

Na stronie Ma konta 030 ksiequie siq:
- sprzeda2 udzial6w i dlugoterminowych papier6w warto6ciowych (wg ceny

ewidencyjnej skorygowanq o trwalq utratq warto6ci - Wn 75O
- obni2enie warto6ci papier6w warto5ciowych na skutek trwalej utraty warto5ci -

Wn 75O
- splaty po2yczek dlugoterminowych - Wn 1O1, 131, 135
- Odpisanie nie6ci4galnych po2yczek - Wn 76O
- Uzyskane w wyniku likwidacji sp6lki skladniki masy upadlo6ciowej lub

l ikwidacyjnej  Wn 101,13O,O11,O13,310

Ewidencja szczeg6lowa powinna zapewni6 ustalenie warto6ci poszczeg6lnych
skladnik6w dlugoterminowych aktyw6w finansowych.

Konto 071 - ,,Umorzenie Srodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych
iprawnych"

Konto 071 pfteznaczone jest do ewidencji zmniejszeri wartoSci poczqtkowej
Srodk6w trwalych iwarto6ci niematerialnych iprawnych z tytulu umorzenia. Wg
stawek amortyzacyjnych odpis6w umorzeniowych dokonuje siq od pierwszego dnia
miesiEca nastQpujqcego po miesiAcu, w kt6rym Srodki trwale i inne warto3ci
materialne i prawne zostaly w spos6b udokumentowany przyjQte do uzytku.
Na stronie Wn konta 071 ksiequie sie:
- naliczone umorzenie Srodk6w trwalych wycofanych z eksploatacji na skutek

zuzycia, zniszczenia lub w wyniku sprzeda2y lub nieodplatnego przekazania -
Ma O11

- spisanie wartoSci niematerialnych i prawnych w pelni umorzonych - Ma O2O
- zmniejszenie umorzenia w wyniku aktualizacji wyceny 5rodk6w trwalych Ma 8OO
Na stroniql' la-kgnta 071 ksieguie siQ:
- naliczona amortyzacja Srodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych

i prawnych - Wn 40l
- dotychczasowe umorzenie otrzymanych: podstawowych Srodk6w trwalych

Wn 011, podstawowych wartoSci niematerialnych i prawnych Wn O2O,
- urzqdowe zwiqkszenie umorzenia w zwi4zku z aktualizacjE warto6ci pocz4tkowej

podstawowych 5rodk6w trwalych - Wn 8OO

Konto 071 wykazuje saldo Ma, kt6re wyra2a umorzenie warto6ci Srodk6w trwalych
oraz warto6ci niematerialnych i prawnych.
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Do konta 071 prowadzi siq konta analityczne:
- umorzenie Srodk6w trwalych
- umorzenie wartosci niematerialnych i prawnych

Konto 072 - ,,Umorzenie pozostalych Srodk6w trwatych oraz warto6ci
niematerialnych i prawnych i zbior6w bibliotecznych
Konto 072 sluzy do ewidencji zmniejszei warto5ci poczEtkowej pozostalych
6rodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych oraz warto5ci bibliotecznych
podlegajEcych umorzeniu w pelnej warto5ci, w miesiqcu ich wydania.
Umorzenie ksiqgowane jest w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Wn konta 072 ksiQqujqsiQ:
- odpisanie dotychczasowego umorzenia pozostalych Srodk6w trwalych

oraz warto5ci niematerialnych i prawnych z powodu likwidacji, sprzeda2y
oraz nieodplatnego przekazania - Ma 013, O2O,OL4

- odpisanie dotychczasowego umorzenia z powodu niedoboru lub szkody -
Ma 24O

Na stronie Ma konta 072 ksiqguie siq:
- odpisy umorzeniowe naliczone od pozostalych Srodk6w trwalych otrzymanych

jako pierwsze wyposa2enie, sfinansowanych ze Srodk6w inwestycyjnych
Wn 8OO,

- umorzenie naliczone od wydanych do u2ywania nowych pozostalych Srodk6w
trwalych wl4czonych do ewidencji ksiQgowej , zbior6w bibliotecznych
oraz pozostalych warto5ci niematerialnych i prawnych (sfinansowanych
ze 5rodk6w na wydatki bie24ce lub otrzymanych nieodplatnie) do dzialalno6ci
operacyjnej Wn 4OO,

Konto 072 moze wykazywai saldo Ma, kt6re wyra2a stan umorzenia warto6ci
poczqtkowej pozostalych Srodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych
i prawnych umorzonych w pelnej warto6ci w miesi4cu wydania ich do u2ytkowania.

Konto O73 - ,,Odpisv aktuaIizacvine dlugoterminowe a-ktywa finansowe"
Konto to stu2y do ewidencji odpis6w aktualizacyjnych dtugoterminowe aktywa
finansowe. Konto moze wykazywai saldo Ma, kt6re oznacza warto6i odpis6w
aktual izacyjnych dlugoterm inowe aktywa finansowe.
Na stronie Wn konta 073 ewidencionuie siq:

korekty ceny nabycia (zakupu) dlugoterminowych aktyw6w finansowych
o dokonany uprzednio odpis z tytulu trwalej utraty wartoSci
Ma O3O

Na stronie Ma konta 073 ewidencion
- odpis akualizujqcy z tytulu dlugotrwalej utraty warto3ci dlugoterminowych
aktyw6w finansowych , je2eli ich ewidencjq prowadzi siq w cenach nabycia (zakupu)
Wn 750
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Konto 080 - ,,Srodki trwale w budowie"
Konto 080 slu2y do ewidencji koszt6w inwestycji rozpoczqtych oraz rozliczenia
koszt6w inwestycji na uzyskane efekty.
Na stronie Wn konta 080 ksiqguje siq:
- roboty, dostawy i uslugi zwi4zane z realizaciE inwestycji przez zewnQtrznych

kontrahent6w - Ma 101, I3O,2Ol,
- r6wnowafto6i nieodplatnych 6wiadczei na rzecz inwestycji - Ma 8OO
- zakup material6w inwestycyjnych i wydanych bezpo6rednio na plac budowy -

Ma 1O1, 13O, 2O1,
- rozliczenie nadwyZki zysk6w inwestycyjnych nad stratami - Ma 8OO
- warto6i czyn6w spolecznych oraz innych nieodplatnych Swiadczerl Wn 8OO'
- r6wnowarto6i rob6t inwestycyjnych wykonywanych w

interwencyjnych oraz publicznych Wn 8OO
Na stronie Ma konta 080 ksiQquje siq:
- przyjqcie do uzywania uzyskanych w wyniku inwestycji Srodk6w trwalych -

Wn O11, pierwszego wyposazenia w pozostate Srodki trwale (wyposazenie) -
Wn O13, wyposazenie w warto6ci niematerialne i prawne - Wn O2O

- niedobory i szkody w rzeczowych skladnikach inwestycji rozpoczqtych - Wn 24O
- rozliczenie koszt6w ulepszenia wlasnych 6rodk6w trwalych Wn O11

,, obcYch ,, ,, Wn O11
- nieodplatne przekazanie 5rodk6w trwalych w budowie Wn 8OO
- rozliczenie inwestycji bez efekt6w Wn 8OO
- odpisanie koszt6w inwestycji niepodjQtej (np. niewykorzystany projekt )
lub inwestycji zaniechanej Wn 8OO

Konto 080 moze wykazywad saldo Wn, kt6re oznacza koszty inwestycji nie
zakoiczonych.
Ewidencja szczeg6towa do konta 080 prowadzona jest dla ka2dej inwestycji
oddzielnie tak aby byla mozliwo5i ustalenia 2r6det finansowania, koszt6w
wytworzenia na poszczeg6lne obiekty oraz mo2liwo5i wyceny poszczeg6lnych
obiekt6w Srodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych i prawnych.

Konto 101 - Kasa
Konto 101 slu2y do ewidencji krajowej got6wki znajdujEcej siq w jednostce.
Na stronie Wn Lonta ks
- podjqcie got6wki z banku z rachunku bie2qcego jednostki budzetowej -

Ma 130,14O, z rachunku Srodk6w funduszy celowych i specjalnego
przeznaczenia - Ma L35, L4O, z rachunku 6rodk6w funduszy pomocowych - Ma
137, z innych rachunk6w bankowych - Ma t39t \4O,

- wptyw Srodk6w pieniQznych w drodze - Ma 14O,
- wplaty naleznoSci z tytulu niedobor6w i szk6d - Ma 234, 24O,
- wplaty sum depozytowych (wadia, kaucje) - Ma 24O
- wplaty z tytulu nalezno6ci ujetych na kontach rozrachunk6w - Ma 2Ol' 22ll

23L,234,24O,

ramach rob6t
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- wplaty przychodow nieprzypisanych na kontach rozrachunk6w z tytulu:
finansowych dochod6w bud2etowych - Ma 75O, pozostalych przychod6w -
Ma 760l

- nadwy2ki 5rodk6w pienieznych w kasie Ma 24O,
N.a_slr_q1ie Ma konta 101 ksiQguje siQ:
- wyplata wynagrodzeh i zaliczek na wynagrodzenia - Wn 231
- wyplata zaliczek do rozliczenia - Wn 234, 24O,
- zaplata zobowiqzafi wynikajqcych z faktur i rachunk6w nieujQtych na kontach

rozrachunk6w z tytulu zakupu: Srodk6w trwalych umarzanych stopniowo -
Wn O11, Srodk6w trwalych w budowie Wn O8O, pozostalych Srodkow trwalych
Wn O13, material6w Wn 4OO, Swiadczonych uslug dla dzialalnoSci : operacyjnej
Wn 4OO, T6O,finansowanej z funduszy celowych i funduszy specjalnego
przeznaczenia Wn 851, 853,

- wyptaty z tytutu pokrycia zobowiqzai ujQtych na kontach rozrachunk6w
Wn 2O1, 234,24O,

- wyplaty po2yczek z ZFSS - Wn 234, 24O,
- wplata got6wki na wlasne rachunki bankowe - Wn 130, 1-32, 1-35, L39, L4O,
- niedobory kasowe Wn 24O,
- wyplaty sum depozytowych/ kaucji i zabezpieczeh nale2ytego wykonania oraz

z sum na zlecenie Wn 244,
- wyplaty z tytulu zwrotu nadplat dochod6w bud2etowych Wn 22L,
Inwentaryzacja got6wki w kasie musi by6 przeprowadzona na ostatni dzieri roku
obrotowego (31 grudnia).
Konto 101 mo2e wykazywai saldo Wn, kt6re oznacza stan got6wki w kasie.

Konto 130 -,,Rachunek bie2qcy jednostek bud2etowych"
Konto 130 stu2y do ewidencji Srodk6w budzetowych oraz obrot6w na rachunku
bankowym jednostki z tytulu dochod6w i wydatk6w budzetowych objQtych planem
finansowym.
Na koniec roku budzetowego saldo konta 130 ulega likwidacji w wyniku przekazania
salda bankowego na rachunek dochod6w budzetu organu.
Zapis6w na koncie 130 dokonuje siQ wg wyciqg6w bankowych, w zwiqzku z czym
musi zachodzii pelna zgodnoSi zapis6w miqdzy ksiqgowo6ciq jednostki,
a ksiqgowoSciq banku.
Wydatk i :
Na stronie Wn konta 130 ksieguie siq:
- wptywy Srodk6w budzetowych od dysponenta wyzszego stopnia lub z budzetu

powiatu przeznaczanych na wydatki jednostki - Ma 223,
- zwroty od dysponenta ni2szego stopnia Srodk6w na wydatki budzetowe nie

wykorzystane do koica roku budzetowego - Ma 223
- sumy zwr6cone na rachunek wydatk6w bud2etowych w roku ich dokonania;

z kasy * Ma 1O1, L4O:- z innych rachunk6w bankowych jednostki - Ma 132,
135, 138, L39; z sum pieniqznych w drodze - Ma l4O;

- wplyw niewykorzystanych dotacji celowych - Ma 224, BLO,
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- wplywy z tytulu korekt, ornytek bankowych i niewla6ciwego obciqzenia rachunku
bankowego - Ma 24O

Po-strp.m-e Ma konta 130 ksiqquie siq:
- pobranie got6wki do kasy - l fn 101, 14O,
- przelew wynagrodzeri - Wn 231
- przelew podatk6w - Wn 225
- przelew skladek ZUS i innych tytul6w publicznoprawnych - Wn 229
- przelewy z tytulu splaty zobowiqzari ujqtych na kontach rozrachunkowych -

Wn 201, 225,229t 23L, 234,24O,
- przelewy za dostawy, oplaty i uslugi zaliczane bezpo6rednio w ciezar koszt6w

z pominiQciem kont rozrachunkowych - Wn 4OO
- przelew r6wnowartoSci odpis6w na ZFSS - Wn 4OO
- przelew dotacji celowych /na zadania przekazane do realizacji - Wn 224
- omylkowe obciEzenia bankowe - Wn 24O,
- oplaty za uslugi bankowe pobrane przez banki komercyjne Wn 4OO,

Saldo konta 130 / przy prowadzeniu dw6ch rachunk6w dochod6w i wydatk6w/ulega
Iikwidacji przez ksiqgowanie przelewu :

1) Srodk6w bud2etowych niewykorzystanych do korica roku w korespondencji
z kontem 223

2) przelewu do budzetu dochod6w bud2etowych pobranych, lecz nieprzelanych
do koica roku w korespondencji zkontem 222.

Dochody:
Konto 130 slu2y do ewidencji stanu iobrot6w dochod6w z tytulu:
- oplat melioracyjnych
- opfat za wieczyste u2ytkowanie grunt6w oraz wylqczenie grunt6w z produkcji

rolnej
- oplat za trwa+y zarzqd
- sprzeda2y mienia skarbu padstwa
- oplat komunikacyjnych,
- innych op+at np. za karty wqdkarskie, dzienniki budowy,
ZapisOw na koncie 130 siq wg wyci4g6w bankowych, w zwiEzku z czym musi
zachodzie pelna zgodno6i zapis6w miqdzy ksiqgowo5ciq jednostki, a ksiqgowoSci4
banku.
Po stronie Wn konta 130 ksiqguje siq wszystkie wplywy z tytulu zrealizowanych
przez jednostkq dochodow budzetowych:
-  zkasy Ma 101,

z sum pienieznych w drodze Ma 140,
. z innych rachunk6w bankowych jednostki Ma 132, 135, 139, 140,
- z tytulu nalezno6ci przypisanych Ma 22L,
- z tytulu nale2no6ci nieprzypisanych Ma 750, 760,

Na stronie Ma przelewy Srodk6w z rachunku bankowego. Konto to koresponduje
z kontem 221.

Konto to moze wykazywai saldo Wn. kt6re oznacza stan 6rodk6w pieniqznych na
rachunku bankowYm' 
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Konto 132 - Rachunki dochod6w wlasnych jednostek bud2etowych
W jednostce budzetowej konto slu2y do ewidencji Srodk6w pieniqznych
gromadzonych na rachunku bankowym dochod6w wlasnych jednostek budzetowych
/ zgodnie z uchwalq Rady Powiatu i przepisami ustawy o finansach publicznych/.
Ewidencja analityczna jest prowadzona wedlug :

- rachunk6w bankowych,
- pozycji klasyfikacyjnych planu finansowego kazdego tytulu dochod6w

wlasnych / dochod6w i wydatk6w/
Na sjaruCf/Vn_tfjlnnujeltel

- wplywy Srodk6w pobranych tytutem dochod6w wlasnych na rachunek
bankowy (Ma 201, 760)

- wplywy odsetek od Srodk6w gromadzonych na rachunkach bankowych
(Ma 7s0)

- obciq2enia z tytulu omylek i btqd6w bankowych oraz ich korekt (Ma 240)
Na stronie Ma ujmuie siq:.

- wyplaty Srodk6w z rachunku bankowego dochod6w wlasnych jednostek
budzetowych (Wn 201, 400,101,080, 011,  013,  O2O, 750,76O) przy zaplacie
zobowiqzari z tytulu wydatk6w maj4tkowych finansowanych z dochod6w
wlasnych r6wnolegly zapis Wn 740 Ma 800.

- uznania z tytulu omylek i blqd6w bankowych oraz korekt (Wn 240)

Operacje zar6wno na stronie dochod6w jak i wydatk6w powinny byi ksiqgowane
zgodnie z zasadq memorialu za po5rednictwem konta 20L ,,Rozrachunki
z odbiorcami i dostawcami".

Konto 132 mo2e wykazywai saldo Wn , kt6re oznacza stan 5rodk6w pieniqznych na
rachunku bankowvm.

Konto 135 -,,Rachunki Srodk6w funduszy specjatnego przeznaczenia,'
Konto to slu2y do ewidencji 6rodk6w szczeg6lnego przeznaczenia. Na koncie tym
ewidencjonowane sq przede wszystkim Srodki zaktadowego funduszu Swiadczeri
socjalnych, funduszy celowych i innych Srodk6w specjalnego przeznaczenia.
Zapis6w na koncie 135 dokonuje siq wg wyciqg6w bankowych, w zwiqzku z czym
musi zachodzii petna zgodnoSi zapis6w miqdzy ksiqgowo5ci4 jednostki, a
ksiqgowo5ciq banku.
NaSlrpme WntSnt_a_ 135 ksiequje siQ:
- wptata rdwnowartoSci odpis6w na zaktadowy fundusz Swiadczeri socjalnych -

Ma 851,
- przypisanie odsetek od Srodkow funduszy specjalnych znajdujEcych sie na

rachunkach bankowych -  Ma 851,853
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- wplywy nale2no6ci za Swiadczenia dzialalno6ci finansowanej z funduszy
specjalnego przeznaczenia nieprzypisanych - Ma 851, 853, przypisanych
Ma 2OL,240,

- obciq2enia z tytulu ujawnionych blqd6w i omylek bankowych w wyciqgach
w zakresie wplat - Ma 24O

- przelewy z tytulu zwrotu pozyczekwrazz nale2nymi odsetkami Ma 234, 851
Po stronie Ma konta 135 ksieguie siq:
- przelew na pokrycie zobowiqzari z tytulu dostaw i uslug na rzecz dziatalno6ci

finansowej z funduszy specjalnych oraz z udzielonych po2yczek i zaliczek -
Wn 2O1, 23L,234,24O

- przelewy 6rodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia poza jednostkq
Wn 851

- przelew z tytutu splaty zobowiqzari wobec bud2etu - Wn 225
- przelew z tytulu splaty zobowiqzai wobec ZUS - Wn 229
- zwrot niewykorzystanych Srodk6w otrzymanych na okre6lone zadania - Wn 853
- biqdy i omytki bankowe w zakresie wyplat ujawnione w otrzymanych wyci4gach

bankowych Wn 24O
Ewidencja analityczna do tego konta jest prowadzona w ukladzie:
- Srodki funduszu pracy
- 5rodki zakladowego funduszu Swiadczeri socjalnych
- Srodki ,,PFRON"
- Srodki Powiatowego Funduszu Zasobem Geodezyjnym iKartograficznym
- 6rodki Powiatowego Funduszu Ochrony Srodowiska
Dalsza ewidencja analityczna do tego konta prowadzona jest w razie biezqcych
potrzeb, tak aby umo2liwi( ustalenie obrot6w i stanu Srodk6w pieniq2nych
na rachunkach bankowych odrqbnie dla ka2dego z funduszy celowych.
Konto 135 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan 6rodk6w pieniq2nych
na rachunkach bankowych.

Konto 137 -,,Rachunki 5roC.k6w funduszv oomocowvch"
Konto slu2y do ewidencji Srodk6w pieniq2nych otrzymanych na realizacjg
wyodrebnionych zadai, projekt6w lub program6w, a w szczeg6lnoSci Srodk6w
pochodz4cych z bud2etu Unii Europejskiej oraz innych Srodk6w pochodz4cych ze
2r6del zagranicznych nie podlegajqcych zwrotowi, wydzielonych na wyodrqbnionych
rachunkach bankowych. Na koncie L37 dokonuje siq ksiqgowari wyl4cznie na
podstawie dowod6w bankowych. Ewidencjq szczeg6lowq do konta 137 prowadzi siq
wedlug 2r6del pozyskiwanych 6rodk6w, klasyfikacji budzetowej , koszt6w
kwalifikowanych i niekwalifikowanych. Konto 137 mo2ewykazywai saldo Wn, kt6re
oznacza stan 6rodk6w pochodz4cych z funduszy pomocowych na wyodrqbnionym
rachunku bankowym.
N a ko neLel3l_pq Slrc n ie_W'r l€leSrfjCgei
Wplywy Srodk6w pieniQ2nych w korespondencji z kontem 228,
Na kong_ie.,l-3-Z po stronie Me. ujnujc-stc_i
-wyplaty Srodk6w pieniqznych w korespondencji z kontem WN 201,231, 225,
2291
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- zwrot niewykorzystanych Erodk6w pomocowych WN 229
- pobrane ptzez bank prowizje za prowadzenie rachunku WN 4OO

Konto 138- "Rachunki Srodk6w na prefinansowanie
Konto 138 stu2y do ewidencji 6rodk6w pienig2nych otrzymanych przez paistwowe
jednostki z bud2etu paristwa z tytulu po2yczek zaci4gniQtych na prefinansowanie
zadari realizowanych z vdzialem Srodk6w pochodzqcych z budzetu unii Europejskiej.
Na koncie 138 po stronie Wn ksiqquje siQ:
- wplyw Srodk6w z tytulu prefinansowania - Ma 22g
Na koncie 138 po stronie Ma uimuje siQ :
- zaplata zobowiqzari dotyczqcych realizowanych przez jednostkq zadafi, kt6re sq

wsp6lfinansowane ze 5rodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej wn
20lt 229,231t 234,24O,

- zwrot niewykorzystanych pozyczek Wn 228.

Konto 139 - ,, lnne rachunki bankowe"
Konto 139 stu2y do ewidencji operacji dotyczqcych Srodk6w pieniQznych
wydzielonych na innych rachunkach bankowych niz rachunki bie2Ece i inwestycyjne
oraz specjalnego przeznaczenia. Na koncie tym w szczeg6lnogci ewidencjonuje siQ:
akredytywy, czeki potwierdzone, sumy depozytowe, sumy wplat na zlecenie, sumy
wplat wadi6w os6b przystqpuj4cych do przetargu.
Zapis6w na koncie 139 dokonuje siq wg wyciq-o6w bankowych, w zwiqzku z czym
musi zachodzi(. pelna zgodno66 zapis6w miqdzy ksiqgowosciq iednostki,
a ksiqgowo6ci4 banku.
Na koncie 139 po stronie Wn ksiqguie siq:
- przelew depozyt6w z tytulu kaucji, wadi6w, zabezpieczenia pienie2nego oraz

sum stanowiqcych przedmiot sporu - Ma 240
- odsetki od wadi6w i zabezpieczefi pieniq2nych oraz wplyw Srodk6w na zadania

zlecone - Ma 24O
- blqdy i omytki bankowe - Ma 24O
Na koncie 139 po stronie Ma ksiQguie siq:
- pokrycie zobowiqzari - Wn 240
- przelew z tytulu zwrotu wadi6w i kaucji - Wn 24O
- blqdy i omylki bankowe - Wn 24A
Konto 139 moze wykazywai saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pieniq2nych na
rachunkach bankowych.

Konto 140 -,,Kr6tkoterminowe papiery warto5ciowe i inne Srodki
pieniq2ne"

Konto to siu2y do ewidencji kr6tkoterminowych papier6w warto6ciowych i innych
Srodk6w pieniqznych wyrazonych w walucie polskiej, a w szczeg6lnoSci:

Strona !4 z 32



-  lokat
- czekow obcych
- weksli obcych
- Srodk6w pieniqznych w drodze
Ewidencja analityczna do tego konta prowadzona jest wg tytul6w prawnych.
Po stronie Wn konta 140 ksiqguje siQ:
- wplaty z kasy na rachunki bankowe Ma 10l,
- pobrania z rachunk6w bankowych do kasy Ma 13O, LgZ,7-gS, LgZr l?9,
- nabyte akcje i obligacje kr6tkoterminowe i przeznaczone do obrotu - Ma 101,

131, 135,
- przyjqcie weksla od dlu2nika warto66 netto (po potrEceniu dyskonta) - Ma 201;

dyskonto Ma 75O
- zakup znak6w oplaty skarbowej i sEdowej przeznaczonych do dalszej

dystrybucji; za got6wkg Ma 1Ol, platne przelewem Ma 13O
Po stronie Ma konta 140 ksiQguje sie:
- zaplata innemu kontrahentowi wekslem obcym lub przekazan ie weksla

do skupu; w warto6ci netto - Wn 2O1, dyskonto Wn 750
obcego

- wpiywy Srodk6w pieniQ2nych w drodze do kasy Wn 1Ol, na rachunki bankowe -
Wn 13O, 132, 135, l37t L39l

Konto 140 moze wykazywai saldo wn, kt6re oznacza stan kr6tkoterminowych
papier6w wartoEciowych i innych Srodk6w pieniQznych.

Konto 201 -,,Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami"
Konto to sluzv do ewidencji wszvstkich rozrachunk6w z tytulu dostaw towar6w,
rob6t i uslug w tym r6wniez zaliczek na poczet przyszlych dostaw towar6w, rob6t
i uslug oraz kaucji gwarancyjnych. Ewidencja szczeg6lowa do konta 201 powinna
zapewni6 mo2liwo6i ustalenia naleZno5ci i zobowiqzaf krajowych wedlug
poszczeg6lnych kontrahent6w oraz klasyfikacji budzetowej.
Po stronie Wn konta 2
- zaplata zobowiqzai z tytulu dostaw i uslug - Ma 1O1, lg0t L32,1i37, 1-3S,

139,
- nale2no5ci z tytulu sprzeda2y produkt6w dzialalnoSci funduszy celowych oraz

fu nd uszy specja I nego przeznaczenia Ma 85 1,853,
- nalezno6ci z tytuiu sprzeda2y produkt6w jednostek budzetowych w czq6ci

dotyczqcej dochod6w wlasnych Ma 760,
Pe stranre_l$a_tgnta2Q 1 . ksiqg u ie siq :
- wplaty nalezno6ci oraz zaliczek przez odbiorc6w - Wn 1.OL, L3O, L32, LgS,

139,
- zobowiEzania z tytulu dostaw, rob6t i uslug dotyczqcych dzialalno5ci

eksploatacyjnej (budzetowej i pozabudzetowej) - Wn 4OO
Konto 201 moze miee dwa salda. saldo wn oznacza stan nalezno6ci i roszczefi.
a saldo Ma stan zobowiazari.
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Konto 22'l - ,,Nale2no6ci z tytulu dochod6w bud2etowych',
Konto 221 sluzy do ewidencjonowania nalezno5ci z tytulu dochod6w bud2etowych
z wyjqtkiem nale2no6ci zahipotekowanych ujmowanych na koncie 226. Na koncie
Wn 221 ujmuje siQ ustalone na dany rok bud2etowy nalezno6ci z tytulu dochod6w
bud2etowych i zwroty nadplat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje sie wplaty nalezno6ci z tytulu dochod6w
budzetowych oraz odpisy nale2no6ci.
Na koncie 22L nie ujmuje siq naleznych subwencji i dotacji.
Ewidencjq analitycznE prowadzi siQ w rozbiciu na konta wedlug podziatek
klasyfikacji budzetowej :
- optaty melioracyjne
- wieczyste uzytkowanie grunt6w
- oplaty komunikacyjne
- oplaty za kartq wqdkarskq
- oplaty za dzienniki budowy
- pozosta+e wplywy
oraz poszczeg6lnych dtu2n ik6w.

Konto 221 moze wykazywai dwa salda . Saldo Wn oznacza stan naleznoSci z tytulu
dochod6w budzetowych, saldo Ma - stan zobowiqzari jednostki budzetowej z tytutu
nadptat w tych dochodach.
Na stronie Wn XSLCStfiest€_=
- ustalone nalezno6ci z tytuiu dochod6w budzetowych - Ma konta zespolu 7
- zwroty nadplat - Ma konto 13O,
-  n ! 'Tenies ienie na!e ino(c i  r ' l l t  too! -erminnr , r r r r r -h r l r  ranrcnlzndr- i  ra l - r r  na la inoi  za d:nrr, , , , , , v r ,  j  r v  s u r r y

rok bud2etowy Ma 226
Na stronie Ma ksieguie sie :
- wplaty nale2noSci z tytulu przypisanych dochod6w budzetowych Wn 1O1, 13O,
- odpisy nalezno6ci uprzednio przypisanych Wn konta zespolu z

Konto 222 -,,Rozliczenie dochod6w bud2etowych ,,
NaltrAflC Wn tOnta_222 ujmuje siq dochody bud2etowe przelane do bud2etu,
w korespondencji z kontem 130,
A!--stqnie. Ma konta -22- ujmuje siq w ci49u roku budzetowego okresowo
,hiesiecznie/ na podstawie sprawozdari zrealizowanych dochod6w budzetowych
w korespondencji z kontem 8OO.
Saldo konta 222 moze wykazywai saldo Ma, kt6re oznacza stan dochod6w
budietowych zrealizowanych lecz nieprzelanych do budzetu.

Konto 223 -,,Rozliczenie wydatk6w bud2etowych"
Konto to sluzy do ewidencji razliczeh jednostki bud2etowej z tytulu zrealizowanych
wydatk6w budzetowych.
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Po stronie Wn konta ksiqguie sie:
- zwrot nie wykorzystanych do korica roku Srodk6w na wydatki bud2etowe -

Ma 130
- przeniesienie na podstawie okresowego sprawozdania budzetowego

zrealizowanych wydatk6w bud2etowych - Ma 8OO
PqEfenie Ma konta ksiequie siq:
- okresowe wplywy Srodk6w budzetowych przelanych przez dysponenta wy2szego

stopnia na pokrycie wlasnych wydatk6w budzetowych jednostki - Wn 13O
Ewidencja analityczna do konta 223 jest prowadzona wedlug 2r6det dochod6w.
Konto 223 mo2e wykazywai saldo Ma, kt6re oznacza stan Srodk6w budzetowych
otrzymanych na pokrycie wydatk6w budzetowych, lecz nie wykorzystanych
do ko6ca roku.

Konto 224 - ,,Rozliczenie udzielonych dotacji bud2etowych',
Konto sluzy do ewidencji w starostwie rozliczenia dotacji celowych z tytulu
przekazanych zadafi do jednostek je wykonuj4cych.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 224 powinna by6 prowadzona wedlug jednostek
dla kt6rych przekazano dotacjq orazzadal /celu/ udzielonych dotacji.
Po stronie Wn konta ksiequje siq :
- warto6d udzielonych dotacji Ma 130
Pesran I e_l4a_kenla_kst€suiq g€=
- warto6i dotacji wykorzystanej na podstawie sprawozdari fina nsowo-rzeczowych

Wn 810
- zwrot niewykorzystane_j dotacji Wn 130
- przypisanie dotacji niewykorzystanej i niezwr6conej na rachunek starostwa

Wn 22I
Saldo Wn kanta 224 oznacza wartosi niewykorzystanych , nierozliczonych dotacji
lub warto6i dotacji naleznych do zwrotu w roku, w kt6rym zostaly przekazane.

Konto 225 - ,,Rozrachunki z bud2etami"
Konto to sluzy do ewidencji rozrachunk6w z budzetem z tytuiu podatku
dochodowego od wynagrodzeh oraz podatku VAT. Ewidencja prowadzona jest
zgodnie z tytulami podatku dochodowego (od um6w o pracQ, um6w zlecef, innych
tytul6w) oraz na poszczeg6lne osoby / karty wynagrodzen/.
Po stronie Wn konta 225 ksieguje sie:
- przelewy z tytulu zobowiqzai wobec bud2etu finansowanych ze Srodk6w

budzetowych - Ma 130; dochod6w wlasnych - Ma 132, funduszy specjalnych -
Ma 135,

Pos!|glliq Ma konta 2e5 ksiqquie_SiQj
- naliczone zobowi4zania podatkowe i optaty obciqzajqce koszty dzialalno6ci

eksploatacyjnej - Wn 4OO
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- naliczane i pobrane podatki od pracownik6w (podatek dochodowy od os6b
fizycznych) Wn 231,

- podatek VAT od sprzedaZy - Wn 101, 132,
Konto 225 mo2e mie6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznoSci a saldo Ma stan
zobowiazai wobec budzet6w.

Konto 226 - Dlugoterminowe nale2no5ci bud2etowe
Konto 226 slu2y do ewidencji dNugoterminowych nalezno6ci lub dlugoterminowych
rozliczeA z budzetem, a w szczeg6lno6ci nalezno6ci z tytulu prywatyzacji oraz
na le2noSci za h ipotekowanych
EwidencjQ analitycznq do tego konta prowadzi sie wedlug jednostek, od kt6rych
nalezno5ci te przystugujq.
Konto 226 mo|e wykazywai saldo Wn , , kt6re oznacza wartoSi mienia
zlikwidowanych jednostek przekazanych innym jednostkom do odplatnego
korzystania lub sprzeda2y ratalnej oraz warto6i innych dlugoterminowych
nalezno6ci z tytulu dochod6w bud2etowych platnych w przyszlych latach lub
za hipotekowa nych
@ksiQoujes ie:
- przekazanie zlikwidowanego mienia innym podmiotom do odplatnego uzywania

lub sprzedazy na warunkach wieloletniej splaty Ma 015,
- przypisanie innych dlugoterminowych nalezno6ci podlegajEcych zaliczeniu do

dochod6w budzetowych w przyszlych latach Ma 840,
- zahipotekowane nalezno6ci z tytulu dochod6w bud2etowych Ma 221.
Na stronie Ma konta 226 ksiQguje siQ:
- r6wnowarto6i sptaconego sprzedanego mienia Wn 855,
.- zwrot mienia wydanego do odplatnego uzytkowania Wn 015
- przeniesienie nale2no5ci dlugoterminowych na kr6tkoterminowe ( w wysokoSci

raty naleznej za dany rok budzetowy) Wn 221,
- ustanie hipoteki z tytulu przejecia nieruchomo6ci Wn 011.

Konto227 -,, Rozliczenie dochod6w ze Srodk6w funduszy pomocowych"
Konto 227 slu2y do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkq dochod6w
z funduszy pomocowych. Ewidencjq analityczn4 do tego konta prowadzi siq wedlug
nazw program6w z tytulu zrealizowanych dochod6w. Konto 227 mo2e wykazywai
sta n dochod6w zrea I izowan y ch przez jednostki.
l{6,stronie Wn ko_nta 227 ksiequ'ie siq:
- przelew dochod6w na rachunek Srodk6w funduszy pomocowych
w korespondencji

z  kontem 137
.. zarachowanie zrealizowanych dochod6w na zwiQkszenie 6rodk6w funduszy

pomocowych Ma 228,
f{a strooie,_l4a_ko_nta2z_kslqguje sie;
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- naliczone przezbank oprocentowanie Srodk6w
z kontem 137

Konto 227 moze wykazywai saldo Ma,
zrealizowa nych przez jednostkQ.

pomocowych w korespondencji

kt6re oznacza stan dochod6w

Konto 228 - ,, Rozliczenie wydatk6w ze srodk6w funduszy pomocowych"
Konto, 228 siu2y do ewidencji rozliczenia wydatk6w dokonanych przez jednostkq
ze Srodk6w funduszy pomocowych rub srodk6w otr2ymanycn rytutemprefinansowania lub innych 6rodk6w, z kt6rych dokonywane bqd4 wydatkipodlegai4ce refundacji..ze Srodk6w funduszy pomocowych, 6 w sicieg6tnoSci
z bud2etu Unii Europejskiej.
Na stronie Wn konta 228 uimuje siq:
- przeksiqgowanie okresowe /miesiqczne/ dokonanych wydatk6w - Ma go0
- zwrot niewykorzystanych Srodk6w - Ma 137
Na stronie Ma konta 228 uimuie siq:
- Srodki otrzymane przez jednostkq na pokrycie wydatk6w - Wn 137
Ewidencja szczeg6low4 do konta 228 prowadzi siq w spos6b umo2liwiaiqcy
usta len ie sta n u rozl iczeri Srod k6w p oszczeg6lnych fu nd uszy pom ocowych
Konto 228 moze wykazywai saldo Ma, kt6re oznacza stan otrzymanych srodk6w
z funduszy pomocowych.

Konto 229 -,, Pozostale rozrachunki publicznoprawne',
Konto to sluzy do ewidencji innych rozrachunk6w ni2 z bud2etami, rozchod6w
publicznoprawnych, a w szczeg6lno6ci z tytulu ubezpieczeri.
EwidencjQ analitycznq prowadzi siq wg tytul6w prawnych, a w szczeg6lno6ci:
-  rozrachunki  zZUS
- rozrahunki z PFRON,
PollrpruC Vv!_konta 229 ksiqquje siq:
- przelewy skladek do ZUS i PFRON- Ma 13O, L32t L3S, lggl
- naliczone na listach wynagrodzefi zasilki pokrywane przez ZUS - Ma 231
Po stronie Ma konta 229 ksiqguje sie:
- naliczone od wynagrodzefi skladki na Fundusz Ubezpieczefi Spolecznych

i na Fundusz Pracy oraz PFRON od wynagrodzen z tytutu: dzialalnosci
eksploatacyjnej - Wn 4OO, dzialalno5ci finansowanej z funduszy celowych i
innych funduszy specjalnego przeznaczenia Ma 851,853,

- sktadki na ZUS potrEcone z wynagrodzei - Wn 231
Konto 229 mo2e wykazywai dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2nosci, a saldo
Ma stan zobowiaza1.

Konto 231 - ,,Rozrachunki z tytulu wynagrodzef"
Konto to sluzy do ewidencji rozrachunk6w z pracownikami jednostki i innymi
osobami fizycznymi z tytulu wyplat pieniqznych i 6wiadczeri rzeczawych zaliczanych,
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zgodnie z odrQbnymi przepisami do wynagrodze6, a w szczeg6lno5ci nalezno6ci
za pracQ wykonywan4 na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenra, umowy
o dzielo. _ Ewidenciq analitycznq stanowiq prowadzone dia poszczeg6lnych
pracownik6w / karty wynagrodzeri / oraz zgodnie z klasyfikaciq budzetowq.
Po stronie Wn,kqnta231 kslQouie siq:
- wyplata wynagrodzeri i zaliczek na poczet wynagrodzefi , zasilk6w chorobowych

oraz zasilk6w rodzinnych pokrywanych przez zlJS, za u2ywanie wlasnej odzie2y
ochronnej i roboczei" material6w i narzqdzi oraz nagr6d, dodatkowych
wynagrodzefi rocznych uiQtych na listach piac; got6wka i kasy _ Ma 1O1;
przelewem na konta pracownik6w - Ma 130, I-g5., J-g7,

- potrqcenia dokonane na liScie plac z tytulu:
- skladki na dobrowolne ubezpieczenie grupowe - Ma 24O
- podatek dochodowy od os6b fizycznych - Ma 225
- skladek ZUS - Ma 229
- sptaty po2yczek z ZF55 - Ma 24O
- nie zwr6conych zaliczek, niedobor6w i szk6d uznanych przez pracownika

i innych nalezno6ci od pracownik6w - Ma 234.
Po stronie Ma konta 231 ksiequje sie:
- naliczone wedlug listy ptac wynagrodzenia brutto obciq2ajqce koszty dzialalno5ci

eksploatacyjnej - Wn 4OO
- uiete w listach plac zasitki i Swiadczenia wyplacane ze Srodk6w zus - wn z2g
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 231 musi byi prowadzona odrqbnie
na kazdego pracownika.
Konto 231 mo2e wykazywai dwa salda. saldo wn oznacza stan nale2noSci, a saldo
Ma stan zobowi4zaf jednostki z tytulu wynagrodzef.

Konto 234 - ,,Pozostale rozrachunki z pracownikami"
Konto to stu2y do ewidencji nale2no5ci, roszczef i zobowiEzari wobec pracownik6w
z innych tytulow niz wynagrodzenie, np. z tytulu pobranych do rozliczenia zaliczek.
Po stronie Wn konta 234 ksiQquje siq:
- wyplacone pracownikowi zaliczki i inne sumy do rozliczenia - Ma I-01, 1-3Z,

135, L37,139
- udzielone po2yczki mieszkaniowe i naliczone od nich odsetki- Ma 24A,
- naleznoSci z tytulu niedobor6w i szk6d - Ma 24O
Po stronie tya konta 234 ksiegrgesisi
- koszty pokryte przez praeownika z pobranej zaliczki - Wn 4OO, 951, 953.
- wplaty sum nie wykorzystanych zaliczek oraz innych nale2noSci od pracownik6w;

do kasy - Wn 1O1, na rachunki bankowe - Wn 13O, tg2, t35, L37, Lgg,
- nalezno6ci od pracownik6w potr4cone w li6cie wynagrodzeri - Wn 231
- skierowanie roszczef do sqdu - Wn 24O
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnii mozliwosc
ustalenia stanu nalezno6ci, roszczei i zobowi4zafi z poszczeg6lnymi pracownikami
wedlug tytul6w rozrachunk6w i podzialek klasyfikacji budzetowej wydatkdw.
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Konto 234 moze wykazywai dwa sarda. sardo wn oznacza stan nareznoscii roszczei, a saldo Ma stan zobowiqzari wobec pracownik6w.

Konto 240 - ,,pozostale rozrachunki"
Konto 240 sruzy do ewidencji nareznoici i zobowiqzari nie obiQtych ewidenciq
na kontach od 201 do 234. Konto to mo2e.byt. u2ywane rowniez do ewideni;ipo.2yczek i r62nego rodzaju rozriczefr, a takze kr6tkoterminowych
i dlugoterminowych naleznosci funduszy celowych.
EwiqgnciQ analitycznE .prowadzi. siq wedlug podmiot6w i os6b z uwzgtqdnieniem
tytul6w .poszczeg6lnych rozrachunk6w, ioszczefr i rozliczen oru. zakres6w
dzialalnoSci, z kt6rymi sq zwiqzane.

Po stronie Wn konta 240.ksieguje sig
- nalezno6ci od innych jednostek i osob fizycznych nie bqdqcych pracownikami

z tytulu zwrotu wydatk6w poniesionych przez jednostkq - ni; Lor, rgot Lgz,
l35t  137, I39,

- splata udzielonych po2yczek mieszkaniowych i naliczonych od nich odsetki
Ma 234

- wynagrodzenia obci42ajEce sumy na zlecenie - Ma 231
- u jawnione niedobory iszkody m. in;  got6wki  w kasie -  Ma lO1, Ol1,  O13,- roszczenia sporne z tytulu dostaw i sprzedazy - Ma zol, z tytulu naleznosci

od pracownik6w - Ma 23L,234
- splata innych zobowiEzan - Ma 1Ol, J.gO,LgZ, 1-g5AST lgg,
- niesluszne obciqzenia i korekty pomytkowych uznaf na rachunkach bankowych -

Ma 13O, 132, l35t L37t |39r
- kompensata nadwyzek z niedoborami Ma 24O,
- rozliczenie nadwy2ek - Ma 4OO, 760, 800,
- zwrot niewykorzystanych sum na zlecenie, kaucji, sum zabezpieczenra oraz

wyptata sum depozytowych Ma 130, 139.
Po stronie Ma konta*240 ksiqouje siQ:
- wptaty nale2no6ci * Wn 1O1, LSO. I32, J-g5, L37,t,ggl
- zobowiqzanie z tytulu potrqced dokonanych na listach plac na rzecz r6znvch

jednostek (innych ni2 bud2et i ZUS)- Wn 231
- ujawnione nadwyzki got6wki w kasie - t fn 1O1, inne Wn Ol1, Ol3, OL4, 016,

08o,
- niesluszne uznania i korekty mylnych obciqzeri na rachunkach bankowych -

Wn 13O, L32, 135, L39,137,
- otrzymane sumy na zlecenie, kwoty kaucji, wadi6w izabezpieczenia nalezytego

wykonania umowy oraz wplaty sum depozytowych do kasy Wn lO1, na inne
rachunki jednostki budzetowej Wn 139,

- wptywy nalezno6ci z tytutu po2yczek urizielonych z ZFSS Wn 234,
- rozliczenie niedobor6w i szk6d w wyniku: kompensaty z nadwyzkami wn 24o,

uznania za straty Wn 08Or 851,853,86O, uznania za pozostal  koszty
operacyjne Wn 860, uznania za zwiqkszajqce koszty dzialalno6ci Wn OgO, 4OO,
851,853,
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- uznania za zmniejszajqce fundusz jednostki Wn
jednostek odpowiedzialnych, je5li wyrazily na to

8OO, obciqzenia os6b i
zgode Wn 234,24O.

Konto 257 - ,,Nale2noSci z $ltulu prefinnasowania"
Konto.257 - stu2y do ewidencji naleznosci z tytulu po2yczek udzielonych ze
Srodk6w bud2etu pafstwa w ramach prefinansowania zada6, kt6re s4 finansowane
z udzialem Srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej.
Do konta 257 nale2y prowadzii ewidenciq szczeg6lowq umozliwiaiqca ustalenie
naleznosci od poszczeg6lnych pozyczkobiorc6w z wyodrqbnieniem tytul6w
poszczeg6l nych pozyczek.
Konto 257 - moze wykazywai r6wnoczesnie dwa salda. saldo wn oznacza sume
nale2nosci z tytulu udzielonych po2yczek, a saldo Ma wskaze stan ewentualnycn
nadplat powstalych w wyniku splaty po2yczek.
Pp stronie Wn konta
- przelewy 5rodk6w budZetowych na prefinansowanie na oodstawie um6w

po?yczki Ma 13O,
- naliczone oprocentowanie po2yczki Wn 75O.
Po stronie Ma konta 257 ksieguje sie:
- wplata z tytulu zwrotu po2yczki na prefinansowanie Ma 130,
, wplata naleZnego bud2etowi oprocentowania po2yczek Ma 130.

Konto 268- "Zobowiqzania z tytulu prefinansowania"
Konto 268 sluzy do ewidencji zobowiqzari z tytulu po2yczek otrzymanych z bud2etu
paristwa w ramach prefinansowania na sfinansowanie zadai realizowanych
z udzialem Srodk6w pochodzqcych z budzetu Unii Europejskiej.
Do konta 268 prowadzi siq ewidencjq szczeg6lowq umozliwiajEcg ustalenie stanu
zobowiqza f z p oszczeg6lny m i kontra henta m i wedlu g tytul6w zobowiqzafi .
Konto 268 mo2e wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn wskazuje nadplaty z tytulu
zwrotu po2yczek na prefinansowanie, a saldo Ma zobowiEzania z tytulu po2yczek
na prefina nsowa n ie,
pallrglrclvn 3onta26e ksiQg uje sie-
- przelew z tytulu zwrotu pozyczki na prefinansowanie Ma 137.
Po stronie Ma konta 268 ksieouj
- wplyw Srodk6w od instytucji zarzqdzajqcej lub po6redniczacej w przekazywaniu

3rodk6w na prefinansowanie beneficjent6w zadah wsp6lfinansowanych
ze Srodk6w pochodzqcych z Unii Europejskiej Wn 137.

Konto 290 -,,Odpisy aktualizacyjne nale2no6ci"
Konto 290 stu2y do ewidencji odpis6w aktualizacyjnych naleznoSci wEtpliwe
i odsetek od nalezno6ci przypisanych, a niewplaconych.
Saldo konta 29A aznacza warto6f odpisdw aktualizacyjnych naleznodci oraz warto(ci
naleznych odsetek, a jeszcze nie zaplaconych przez kontrahent6w jednostki.
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Po stronie Wn konta 290 ksiqouje siei
zmniejszenie odpisu aktualizuiqcego w zwiqzku z zaplatq naleznosci dotycz4cych:
dzialalnosci eksploatacyjnej Ma 76o, operacji f inansowyth Ma 75o, funouszy
celowych i innych funduszy specjalnego przeznaczenia Ma 951, g5g,
- zmniejszenie odpisu aktualizui4cego w przypadku przegrania sprawy w s4dzie

Ma 24O,
-- zmniejszenie odpisu aktualizujqcego w zwiEzku z umorzeniem oraz odpisaniem

nale2no6ci przedawnionych lub nie5ci4galnych Ma ZOI-, Z3,4, Z4O.
Po stronie Ma konta 290 ksiQouie siQ:
odpis aktualizujqcy wqtpliwe nale2no6ci dochod6w wlasnych zwiqzanych z
dzialalnosciq: eksploatacyjnq wn 76o, operacjami finansowymi wn7so, funduszy
celowych i innych funduszy specjalnego przeznaczenia Wn g5l, g53,
warto5i przypisanych ale niezaplaconych do dnia bilansowego odsetek od
nale2noSci: dzialalno6ci eksploatacyjnej wn 750, dziaialnosci funduszy celowych
Wn 851, 853.

Konto 310 -,, Materialy"
Konto 310 sluzy do ewidencji zapas6w material6w (biurowych,opatu,paliwa).
Po stronie Wn konta 310 ksiQguje siq:
- zwiqkszenie zapas6w material6w na koniec roku o warto5i ustalonych

na podstawie inwentaryzacji material6w rozchodowych, a nie zuzytych -
Ma 4OO,851,853,

Po stronie Ma konta 3l0 ksieguie sie:
- rozch6d material6w przeznaczonych do zu2ycia - Wn 4OO, 851,853/
Konto 310 mo2e wykazywai saldo Wn, kt6re wyraza stan zapas6w material6w,
w cenach zakupu, nabycia.

Konto 400 -,,Koszty wedlug rodzaj6w"
Konto 400 slu2y do ewidencji koszt6w prostych wedlug rodzaju.
Po stronie Wn konta 400 ksiqguje siq:
,. koszty w warto6ci umorzenia wydanych do u2ywania pozostalych Srodk6w

trwalych oraz zbior6w bibliotecznych (umarzanych w 100o/o w miesiEcu oddania
do uzywania)  Ma O72,

, wydane do zu2ycia materialy do dzialalno6ci eksploatacyjnej: bezpo6rednio
zzakvpu Ma 1O1,2OL,234, z magazynu Ma 310,

- niedobory i szkody uznane za zwiQkszaj4ce koszty - Ma 24O
- zuZycie energii wedlug faktur zaplaconych - Ma 1O1, L3O, L32, L37, 139

do zaplacenia - Ma zAL,2341
- odebrane uslugi zaplacone - Ma 1O1, 13O, 132, 137, L39,do zaplacenia -

Ma 2OL, 234,
- naliczone wynagrodzenia wedlug list plac lub um6w cywilnoprawnych

i wystawionych na ich podstawie rachunkow - Ma 231
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naliczone skladki na Fundusz Ubezpieczeri spolecznych i Fundusz pracy -
Ma 229
warto6i przelanych odpis6w na ZfSS Ma l3O,
podatki i opiaty administracyjne i cla - obciE2aiqce koszty * Ma 1o1, l3o,
r32,L37,225

- naliczone ekwiwalenty dla pracownik6w za uzywane do celow sluzbowych wlasne
materialy, odzie2i sprzqt; na li6cie plac - Ma 231, poza listq plac _ Ma 2g4- koszty podr62y sluzbowych w tym r6wnie2 za przejtazdy sluzbowe samochodami
stanowi4cymi wlasnosi pracownik6w, zaplacone - Ma ror, r3ot L32, rgTl
139, naliczone do zaplaty - Ma Zg4, Z4O

Konto 400 moze wykazywai w ciqgu roku obrotowego saldo wn, kt6re wyra2a
wysoko56 koszt6w poniesionych.
Saldo konta 400 przenosi sig w koricu roku obrotowego na konto 960.
Ewidencja szczeg6lowa konta prowadzona jest zgodnie z klasyfikaciq budzetowq.

Konto 401 -,,Amofizacja"
Konto 401 sluzy do ewidencji koszt6w amortyzacji od Srodk6w trwalych i wartosci
niematerialnych i prawnych, od kt6rych odpisy amortyzacyjne sq dokonywane
stopniowo wg stawek amortyzacyjnych.
Po stronie Wn konta 401 ksiqouje siq:
- naliczona amortyzacja - umorzenie Srodk6w trwalych - Ma O7l
Po stronie Ma konta 401 ksiqguje,sjei
- przeniesienie w koricu roku obrotowego rocznych odpis6w amortyzacyjnych -

Wn 860
Konto 401 mo2e wykazywai w ciEgu roku
wysoko6i poniesionych koszt6w a mortyzacji.
roku obrotowego na konto 860.

Ewidencja szczeg6lowa prowadzona jest w tabeli amortyzacyjnej z podzialem na kaZdy Srodek
trwaty

Konto 640 -,, Rozliczenia migdzyokresowe koszt6w"
Konto 640 stu2y do rozliczenia koszt6w dotyczEcych przyszlych okres6w
sprawozdawczych (rozliczefi miqdzyokresowych czynnych) Rezygnuje siQ
z rozliczefi migdzyokresowych koszt6w , nieistotnych co do wyniku lub koszt6w
wystepujqcych z tego samego tytutu i przechodz4cych z roku na rok w zblizonej
wysoko5ci.

Konto 700 - ,,Sprzeda2 produkt6w i koszty ich wldwarzania"
Konto slu2y do ewidencji przychod6w ze sprzeda2y na rzecz obcych jednostek oraz
warto6ci przekazanych na rzecz wlasnej dzialalno6ci finansowo-wyodrqbnionej,
wyrobdw gotowych , p6lfabrykaf6w i wszelkiego rodzaju usiug ,

obrotowego saldo Wn, kt6re wyra2a
Salds konta 401 Drzenosi sie w koricu
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Na koniec roku saldo nie wystQpuje, przenosi siQ je na konto g60.
Na koncie 700 pg*SlrOfle_Wr' 14imqic stg:
- zwroty ze sprzeda2y i korekty btqd6w wystawionych faktur - Ma 2oL,22r,234,
- przeniesienie w kodcu roku przychod6w - Ma g60
Na stronie Ma ujmuje siq:
- sprzedaz uslug - Wn 1O1,14O,2OL,22L,23,4,
- korekty zwiqkszefi sprzeda2y Wn 201,22J-,234,

Konto 740 - ,,Dotacje i Srodki na inwestycje"
Konto 740 stu2y do ewidencji dotacji otrzymanych z bud2etu, Srodk6w
pozabudzetowych, funduszy celowych oraz innych jednostek na finansowanie
dziatalno6ci podstawowej gospodarstw pomocniczych jednostek bud2etowych oraz
zaklad6w bud2etowych, r6wnowartoSci Srodk6w pieniqznych zaklad6w budzetowych
oraz z zysku gospodarstw pomocniczych przekazanych lub przeznaczonych
na finansowanie inwestycji.
Na koncie 740 nie ujmuje sig dotacji otrzymanych z bud2etu na finansowanie
inwestycji zaktadu budzetowego , bo te ksiqguje siq na podstawie otrzymanego
przelewu Wn 131 Ma 8OO.
Na stronie Wn konta 740 ksiqquje siQ:
- 5rodki pieniQzne zaklad6w budzetowych i dochod6w wlasnych jednostek

budzetowyeh wykorzystane na finansowanie inwestycji - Ma 8OO
- zwroty dotacji nie wykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych

niezgodnie z przeznaczeniem - Ma L3L,225,
- przekazanie z zysku gospodarstwa pomocniczego Srodk6w do jednostki

bud2etowej na finansowanie inwestycji - Ma 131,
Na stronie Me_konta 740 ksiqguie sig
- w ciqgu roku - dotacje rzeczywi6cie otrzymane - Wn 131
W koricu roku obrotowego saldo konta 740 zamyka siq dwoma saldami, kt6re
przenosi siQ:
- saldo Wn oznaczajqce warto6i dotacji przekazanych na finansowanie dzialalno6ci

podstawowej samodzielnie bilansuj4cych oddzial6w oraz Srodk6w na inwestycje
w zakladach budzetowych i Srodkach specjalnych jednostek budzetowych - na
strone Wn 86O

- saldo Ma oznaczajqce wartoSi dotacji otrzymanych na finansowanie dzialalnoSci
podstawowej - na stronQ Ma konta 85O

Konto 750 - ,,Przychody i koszty finansowe"
Konto 750 sluzy do ewidencji przychod6w z tytulu dochod6w budzetowych oraz
przychoddw i koszt6w operacji f inansowych w tym przede wszystkim z tytulu danin
i podatk6w oraz naliczonych , dotyczqcych okresu sprawozdawczego / co na;mniej
na koniec kwartalul wymagalnych odsetek od naleznoSci, dodatnich roZnic
kursowych walut obcych, oprocentowania rachunk6w bankowych oraz lokat"
Pe_strc&e-Wn"kextaz50 ksrsguj_e*s]g
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- wartogi w cenie nabycia sprzedanych papier6w warto6ciowych i udziai6w winnych podmiotach - Ma O3O, 14O
- dyskonto przy sprzeda2y weksli iczek6w obcych _ Ma l4O- zaplacone odsetki od kredyt6w i po2yczek _ Ma 130,137- odsetki od nieterminowych pratnoSci zobowiqza6 - 2or,24o,2zs.l3ot]'g2,r37l- odpisy, zwroty lub inne zmniejszenie nale2no5ci z tytuiu finansowycn dochod6w

budzet6w - Ma 22L
- przeniesienie na koniec roku osiagniQtych przychod6w finansowych - Ma 86o
Ppsrcfle_Me_kanla 250 ksiqguje sie:
- dyskonto przy zakupie weksli i czek5w obcych - Wn l4O
- przychody z tytulu finansowych dochod6w bud2etowych przypisanych jako

naleznoici wn 221,-wplaconych do kasy lub banku (nieprzypisanych uprze-dnio
na konie 221) Wn 101, l3O,

- przypisanie odsetek wymagalnych na koniec kwartalu - wn 2ol, zztt 22s,
229,24O,

- odsetki od lokat,rachunk6w bankowych - Wn l3O, 1.31t l,gg,
- przeniesienie na koniec roku koszt6w operacji f inansowych - Wn g6O.
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
Ewidencja prowadzona jest zgodnie z klasyfikacjq budzetowq.

Konto 760 - Pozostale przychody i koszty"
Konto sluzy do ewidencji wszystkich innych przychod6w i koszt6w ich uzyskania.
Do pozostalych przychod6w zalicza sie w szczeg6lno6ci przychody z tytutu
sprzeda2y material6w, Srodk6w trwalych, warto5ci niematerialnych i prawnych,
inwestycji, otrzymane grzywny i kary oraz odszkodowania i darowizny.
Po stronie Wn konta 760 ujmuje sie:
- nie zawinione niedobory 5rodk6w obrotowych - Ma 24O
- warto6ci sprzedanych material6w wg cen ewidencyjnych - Ma 31O, 4OO,
- zaplacone lub naliczone kary grzywny - Ma 1O1, l3O, L32t L37t zOJ-, 2ZS,

234,24O,
- odpisane przedawnione , umorzone nalezno6ci z innych tytul6w ni2 finansowe

dochody budzetowe - Ma 2O1, 231,234,24O,
- przeniesienie na koniec roku warto5ci pozostalych przychod6w - Ma 860
Po_ stronie Ma kontaZ60-Uinnujs SlCi
- przychody ze sprzeda2y Srodk6w trwalych i warto6ci niematerialnych i prawnych,

inwestycji i material6w - Wn 1O1,13O,1-32t2O1,221,24O
- otrzymane odszkodowania , kary, grzywny - Wn 13O'132,2(J1,24A
- rozliczenie nadwy2ek sktadnik6w majEtku obrotowego - Wn 24Q,
- przypadajqce n dany rok nalezno6ci za sprzeda ne na raty Srodki trwale -

Wn 84O,
- przeniesienie na koniec roku pozostalych koszt6w operacyjnych - Wn 860.
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Konto 761 -,, Pokrycie amortyzacji"
Konto 761 sluzy do ewidencji warto6ci
Na strenie Wn konta 761 ksiqquie siq:
- przeniesienie salda konta na wynik
Na_strs@
- r6wnowarto66 koszt6w amortyzacji
W koricu roku obrotowego saldo konta

amortyzacji ujQtej na koncie 4O1.

finansowy - Ma 86O

ujQtych na koncie 401 - Wn 8OO
761 przenosi siq na konto 860.

Konto 8OO - ,,Fundusz jednostki"
Konto 800 slu2y do ewidencjonowania r6wnowartoSci majqtKu
i obrotowego jednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800
siq zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiekszenia,
z odrqbnymi przepisa mi reg u lujqcym i gospodarkq fi nansowq jed nostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuie sie w szczeg6lnoSci:
- przeksiqgowanie, w roku nastqpnym pod datq przyjqcia sprawozdania
finansowego, straty bilansowej roku ubieglego z konta 860;
- przeksiqgowanie, pod datE sprawozdania budzetowego, zrealizowanych
dochod6w bud2etowych z konta 222i
- przeksiQgowanie, w roku nastepnym pod datE przyjqcia sprawozdania
finansowego, rozliczenia wyniku finansowego z konta 820;
- przeksiQgowanie, w koricu roku obrotowego, dotacji z budzetu i Srodk6w
budzetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
- pokrycie amortyzacji podstawowych Srodk6w trwalych oraz warto6ci
niematerialnych i prawnych;
- r6znice z aktualizacji Srodk6w trwalych;
- warto6i sprzedanych i nieodplatnie przekazanych podstawowych 6rodk6w
trwalych i inwestycji;
- pasywa przejqte od zlikwidowanych (polqczonych) jednostek;
- wartoS6 Srodk6w obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 uimuje sie w szczeg6lno6ci:_
- przeksiqgowanie, w roku nastQpnym pod dat4 przyjqcia sprawozdania
finansowego, zysku bilansowego roku ubieglego z konta 860;
- przeksiqgowanie, pod datq sprawozdania finansowego, zrealizowanych
wydatk6w budzetowych z konta 223;
- wplyw dotacji i Srodk6w przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
- r6znice z aktualizacji Srodk6w trwalych;
- niecldptatne otrzymanie Srodk6w trwalych i inwestycji;
- aktywa przyjqte od zlikwidowanych (pol4czonych) jednostek;
- wartoSi Srodk6w obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.

Ewidencja szczegdiowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnii mozliwo6i
ustalenia przyczyn zwiqkszed i zmniejszeri funduszu jednostki. W przypadku
prowadzenia scentra lizowanej ksiqgowo5ci obejmuj4cej 16zne jednostki,
d la ktdrych ustala s ie odrqbnie wynik f inansowy iwedlug odmrennych zasad

trwalego
ujmuje

zgodnie
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dokonuje.siq iego podziaru, ewidenciq szczeg6row4 prowadzi siq r6wniez wedlugposzczeg6lnych jednostek
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, kt6re oznacza stan funduszujednostki.

Konto 810 -,, Dotacje bud2etowe oraz srodki z bud2etu na inwestycje,,
Konto 810 sluzy do ewidencji w jednostkach budzetowych /starostwie/ :
l/dotacji przekazanych z budzetu przez starostwo w czqsci uznanej
za wykorzystane lub rozliczone
2/ r6wnowarto6ci wydatk6w dokonanych przez jednostki budzetowe ze srodk6w
bud2etu na finansowanie inwestycji
Nastronie_@:
- dotacje podmiotowe uznane za wykorzystane lub rozliczone Ma 13O,- wydatki inwestycyjne jednostek budzetowych zapis Wn gl0 Ma aOO
Na stronie Ma konta 810 ujmuje siq:
- przeksiqgowanie w koricu roku obrotowego ,salda konta 810 na konto g00.
Ewidencjq analityczn4 prowadzi siQ wedtug podzialek klasyfikacji budzetowej oraz
poszczeg6lnych zadari.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.

Konto 820 - "Rozliczenie wyniku finansowego',
Konto 820 slu2y do ewidencji nadwy2ki dochod6w wlasnych jednostek
bud2etowych.
Na stronie wn konta 820 ujmuje siq nalezne lub dokonane wplaty do budzetu z
tytulu nadwy2ki dochod6w wlasnych jednostek budzetowych.
Na stronie Ma konta 820 ujmuje siQ przeniesienie salda konta w roku nastqpnym,
pod dat4 przyjqcia sprawozdania finansowego, na konto 800.

Konto 840 - ,,Rezerwy i rozliczenia migdzyokresowe przychod6w"
Konto 840 sluzy do ewidencji przychod6w zaliczanych do przyszlych okres6w oraz
innych rozliczeh miqdzyokresowych i rezerw.
Na stronie Wn ujmuje siq zmniejszenia lub rozwiqzanie rezerwy, a na stronie
Ma ujmuje siQ utworzenie i zwiekszenie rezerwy.
Konto 840 mo2e wykazywai saldo Ma, kt6re oznacza stan rezerw i rozliczen
m iqdzyokresowych przychod6w.

Konto 851 - ,,Zakladowy fundusz 6wiadczeri socjalnych"
Konto 851 slu2y do ewidencji stanu oraz zwiqkszefi i zmniejsze6 zakladowego
funduszu Swiadczeh socjalnych,
Pp-strqnie.Wn konta 851 ksiqguje s-Lq:_
- umorzenie po2yczek z ZFSS - Ma 234, 24O,

Slrcfia 28 z 32



Po stronie Ma konta 851 ksiQguje siEi
- odpisy na zaktadowy fundusz
- odsetki bankowe naliczone

socjanych
- przypisane odsetki

- Wn 234
od pozyczek udzielonych pracownikom

Saldo Ma konta 851 wyra2a stan zakladowego funduszu
bqdqcego w dyspozycji jednostki.

Konto 853 - ,,Fundusze pozabud2etowe,'
Konto 853 siu2y do ewidencji stanu zwiQksze6 i zmniejszefi funduszy celowych
pozabudzetowych.
Po stronie Wn konta 853 ksiQquie sie:
- koszty dzialalno6ci obciqzaiqce fundusze, kt6re zostaly sfinansowane bez

ewidencjonowania zobowiEzaf - Ma 101, 135, uiqte jako zobowiqzania
Wn 2O1,

Po stronie Ma konta 853 ksiqguje sie:
- wplyw Srodk6w na zwiqkszenie funduszy - Ma 135
- przychody z dzialalnosci realizowanej w ramach funduszy pozabudzetowych

wplacone bez uprzedniego przypisania nale2no6ci - Ma 1ol, 135 nale2ne
na podstawie dowod6w sprzeda2y lub z innych tytul6w Ma zOL, 23,4, 24O,

- oprocentowanie Srodk6w funduszy na rachunkach bankowych - Ma 135
Ewidencja szczeg6lowa do konta 853 powinna pozwolii na ustalenie zwiekszeri
i zmniejszef oraz stanu kazdego z funduszy oddzielnie.
Do konta 853 prowadzone sq nastQpujEce konta analityczne:
- 5rodki PFRON
- Srodki PFZG|K
- Srodki PFOS

Dalsza ewidencja analityczna do tego konta prowadzona jest w razie biezEcych
potrzeb, tak aby umozliwii ustalenie obrot6w i stanu Srodk6w pieniqznych
na rachunkach bankowych odrqbnie dla kazdego zfunduszy celowych.
Saldo Ma konta 853 wyraza stan funduszy celowych.

Konto 855 - ,,Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek"
Konto 855 slu2y w Starostwie organie zato2ycielskim do ewidencji r6wnowartoSci
przyjetego przezten organ mienia zlikwidowanych jednostek organizacyjnych"
Na stronie Wn-ke[La 855_ ujmute sie:
- warto5i sprzedanego mienia zlikwidowanych jednostek Ma 226 - pod datE

zaptaty calo6ci lub raty - r6wnolegly zapis Wn 130 Ma 760

Swiadczeri socjalnych - Wn 135,
od Srodk6w zakladowego funduszu 5wiadcze6

koszty zwiqzane z prowa.dzonE przez jednostkQ dziatarnosciq socjarnq, zapracone
__i!" _19_1, 135 uiqte jako zobowi4zania z r62nych tytul6w "n" 

iOli Zg'-, 22g,234,24O,

na cele mieszkaniowe

Swiadczeri socjalnych,

- warto6i mienia zlikwidowaneqo -  Ma O15
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- warto6i mienia przyiqtego na wlasne potrzeby organu zalo2ycierskiego rubprzekazanego nieodplatnego Ma o15
Na strenie Ma konta 855 ujmuie sie:- wartosi bilansowq mienia przyiQtego przez organ zalozycielski po zlikwidowanejjednostce Wn O15

- zwiqkszenie warto6ci mienia przyiQtego po zlikwidowanej jednostce wynikai4cej
z wyceny Wn O15

Konto 855 moze wykazywai saldo Ma, kt6re wyra2a stan funduszu.

Konto 860 -,, Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy,,
Konto 860 sluzy do biezacej ewidencji strat izysk6w nadzwyczajnych oraz ustalenia
na koniec roku wyniku finansowego jednostki.
Na stronie Wn konta 860 ksiqguie siq:
- uiqcie szk6d spowodowanych zdarzeniami losowymi (pozaru, powodzi lub innymi

wypadkami)  -  Ma O11, OBO,31O
- ustalenie wyniku finansowego w koicu roku, przeniesienie poniesionych koszt6w

- Ma 4OOf 4O1
- przeniesienie koszt6w operacji finansowych i pozostalych koszt6w operacyjnych- Ma 75O,760
- przeksiqgowanie dodatniego wyniku finansowego (zysku netto) za rok ubiegty

pod datE przyjqcia sprawozdania finansowego - Ma gOO
Na stronie Ma konta 860 ksiqquie sie:
- przeniesienie dotacji otrzymanych na finansowanie dziaialnosci podstawowej -

Wn 74O
- przeniesienie przychod6w ewidencjonowanych w zespole 7 finansowych

Wn 7OO,75O,76O
- przeniesienie pokrycia koszt6w amortyzacji - Wn 761
- przeksiegowanie ujemnego wyniku finansowego (straty netto) za rok ubiegly pod

datE przyjQcia sprawozdania finansowego - Wn 8OO
Saldo konta 860 wyra2a na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki,
saldo Wn - stratQ netto; saldo Ma - zysk netto
Ewidencja szczeg6lowa powinna zapewnii ustalenie 2r6del powstalych strat
i zyskow nadzwyczajnych.

C. ZaSadflClkSigneu{aua.kont pozabilattsowvch,

Konto 980 - ,, Plan finansowy wydatk6w bud2etowych "
Konto 980 siu2y do ewidencji planu finansowego wydatk6w budzetowych przyjqtego
przez kierownika jednostki budzetowej.
Na" slf_o-rtiq Wn konta g-B_Q*ujmuje siq plan finansowy wydatk6w trudzetowych oraz
jego korekty.
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Natomiast na stronie Ma ujmuje siQ:
- r6wnowarto6i zrealizowanych wydatk6w budzetowych,
- warto56 planu niewygasaiqcych wydatk6w budzeiowych do rearizacii w roku

nastQpnym,
- warto6i planu niezrealizowanego i wygastego.
Ewidencja szczeg6lowa. do konta 980 jest prowadzona w szczegdlowo6ci planu
finansowego wydatk6w budzetowych / zgodnie z podzialkE klasyfikaiji budzetowej/.
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.

Konto 981 -,,Plan finansowy niewygasajqcych wydatk6w"
Konto 981 sluzy do ewidencji planu finansowego niewygasaiacych wydatk6w
jed nostek bud2etowych.
Na-stronie- wn konta 98! ujmuje siQ plan finansowy niewygasaiqcych wydatk6w
bud2etowych^
Na stromC t4akOntA_98_L uimuj_e siQ:
- r6wnowarto6i zrealizowanych wydatk6w budzetowychobciq2ajqcych plan

finansowy niewygasajqcych wydatk6w budzetowych,
- wartoSi planu niewygasajqcych wydatk6w

n iezrea lizowa nej lub wygaslej.
budzetowych w czq6ci

Ewidencjq szczeg6low4 do konta 981 prowadzi siq w szczeg6lowoSci planu
finansowego niewygasaj4cych wydatk5w budzetowych.
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.

Konto 996 - ,,Zaanga2owanie dochod6w wlasnych jednostek bud2etowych"
Konto 996 slu2y do ewidencji prawnego zaangazowania dochod6w wlasnych
jednostek bud2etowych. Zaangazowanie dochod6w wlasnych jednostek
budzetowych ujmuje siQ na koncie 996 niezale2nie od tego, w kt6rym roku
bud2etowym nastqpi wydatek finansowany dochodami wlasnymi.
Na koncie 996 po stronie.-W_n_qi111qj3_siCi
- r6wnowartoSi wydatk6w sfinansowanych dochodami wlasnymi
Na koncie 996 po stronie Ma-ldmgjgsiq:
- r6wnowarto5i zawartych um6w, porozumieri lub wydanych decyzji , kt6rych

realizacja spowoduje wydatkowanie dochod6w wlasnych,
- zwigkszenie lub zmniejszenie (zapisem ujemnym) uprzednio

zaewide ncjonowa nych kwot zaanga2owania.

Ewidencjq szczeg6low4 prowadzi siq wedlug :
- podzialek klasyfikacji budzetowej wydatk6w,
- lat f inansowania oraz 2r6del dochod6w wlasnych "
Na koniec roku konto 996 moze wykazywai saldo Ma oznaczajEce zaangazowanie
drrchod6w wtasnych do sfinansowania w przyszlyeh latach.
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Konto 998 - ,,Zaanga2owanie wydatk6w budietowych roku bie24cego,,
Konto 998 sluzy do ewidencji prawnego zaangazowania wydatk6w budzetowychuiqtych w planie finansowym jednostki budzetowej danego roku bud2etowego napodstawie um6w, wydanych decyzji, porozumieri oriz doko"nany.n *yautto*.
Po stronie Wn konta 998 ksieguie siQi
- r6wnowarto56 sfinansowanych wydatk6w budzetowych w danym roku

bud2etowym
- r6wnowartosi zaanga2owanych wydatk6w, kt6re bgdE obciqZaly wydatki roku

nastQpnego.
Po stronie Ma konta 998 ksiqouie siq:
- 

,zaanga2owanie wydatk6w, czyli wartoSi um6w, decyzji i innych postanowiefi,
kt6rych wykonanie spowoduje koniecznos6 wydatk6w budlzetowycn w roku
biezqcym.
Zgodnie z Rozporzqdzeniem Ministra Finans6w w sprawie sprawozdawczo6ci
budzetowej zaangazowanie w sprawozdaniu Rb-2BS wykazuje siq, wedlug stanu na
dzief koiczqcy okres sprawozdawczy , a wiqc miesiqca nL po'dstawie ewidencji
ksiqgowej.
Jezeli platnoSci za miesiqc arudziefi , kt6re na podstawie stosownych przepis6w
mog4 byi dokonane w styczniu nastQpnego roku, nie sa uiQte w planie finansowym
danego roku, to Srodki na te platnosci nie sa zaangazowane w danym roku
bud2etowym.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 998 prowadzona jest wedlug podzialek
klasyfikacyjnych planu finansowego z wyodrqbnieniem wydatk6w niewygasaiqcych.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Konto 999 -,,Zaanga2owanie wydatk6w bud2etowych przysztych lat."
Konto 999 sluzy do ewidencji prawnego zaangazowania wydatk6w budzetowych lat
przyszlych oraz niewygasaj4cych wydatk6w, kt6re majq byc zrealizowane w latach
nastQpnych.
Po stronie Wn konta 999 ewidencjonuje S_iei
- r6wnowaftoS(. zaanga2owanych wydatk6w bud2etowych w latach poprzednich,
a obciEzajacych plan finansowy roku biezqcego lub plan finansowy niewygasajqcych
wydatk6w przeznaczony do realizacji w roku biezAcym.
Po stronie Ma ken-t-a999 ujmujgsiQ:
- wysoko6i zaanga2owanych wydatk6w lat przyszlych.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 999 prowadzona wedlug podzialek
klasyfikacyjnych planu finansowego z wyodrqbnieniem wydatk6w niewygasajqcych.
No koniec roku konto 999 mo2e wykazywai saldo Ma oznaczajqce zaangazowanie
wydatkdw budzetowych lat przyszlych"
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Zalqcznik nr 3 do

Zarzqdzenia Nr 29/70

Sta rosty Pultuskiego

z dnia 2I kwietnia 2010 r.

Nazwa dokumentu:
Og6lne zasady ( polityki) rachunkowosci

Numer dokumentu:
DS-18



Og6tne zasady ( polityka) rachunkowosci

Zgodnie z art. 1O - ustawy o rachunkowo6ci ustala siQ :1' rok obrotowy pokrywa sig z rokiem orJ.eiowym, ktOry trwa od l stycznia do31 grudnia,
2' w jednostkach budzetowych rok obrotowy dzieri siQ na 12 0kres6w
^ sprawozdawczych, kt6rymi sq miesiqce kalenoarzowe,
3' w jednostce samorzqdu teryioriarnego 1 ouozecie) rok obrotowy crzieri siQ na12 okres6w sprawozdawczych kt6ryiri sE miesiEce' tafunOirzt-#,4' sprawozdania finansowe sporz4dza siq na i<oniec i-otu ooroiowEol'5' w celu ustarenia nadwyzki rub niedoboru budzetu operacje gospodarczedotyczace dochod6w .i wydatk6w ujmowane s4 w ksiqgach rachunkowych naodrqbnych kontach ksiqgowych w zakresie faktyiznych 1'riasowo ireatizowanych)wptyw6w i wydatk6w dokonanych na bankowych rachunkach budzetu orazrachunkach biezqcvch dochod6w i wvdatk6w brJtui;;;.; jednostek,
- z wyiEtkiem operacji szcze.g6lnych okredlonych w odrqbnych p.r"piru.n,6. srodki trwale oraz wartosci niemateriarne i [.urn" umarza siQ i amortyzuje, przyzastosowaniu stawek okre6ronych w przepisach w podatku oo.rroJo*y, od os6bprawnych arbo stawek okresronych p,rzez zarzqd powiatu. przylmuje siqnaliczenie umorzenia jednorazowo za okres catego roku,
7' jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiqcu przyigcia do uzywania, umarzaSiQ:

1) ksiq.2ki i inne zbiory biblioteczne,
2) Srodki dydaktyczne, w tym takze
i wychowania w szkolach i plac6wkach
3) odzie2 i  umundurowanie,
4) meble i dywany,
5) inwentarz 2ywy,

Srodki transportu, sluzqce co nauczania
o(wiatowych,

6) pozostal Srodki trwale ( wyposa2anie) oraz wartosci niemateriarne i prawne,
o warto6ci nieprzekraczai4cel' wielko6ii ustalonej w przepisach o poctatku
dochodowym od osob prawnych, dra kt6rych odpisy-amo*yzacyjne sE uznawaneza koszt uzyskania przychodu w 1000/o ich wartosci w momencie oddania dou2ywania,

B. nie umarza siq grunt6w oraz d6br kultury,
9. wartoSi pocz4tkowa 

.Srodk6w trwalych i dotychczas dokonane odpisyumorzeniowe podregaiq aktuarizacji zgodnie z zasadami okresronymiw odrqbnych przepisach, a wyniki aktuarizacii sq odnoszone na fundusz,10"grunty, budynki i budowle podlegaiq inwentaryzacli w spos6b okreSlonyw przyjQtych przez jednostkq zasadach rachunkowosci.
11'rzeczowe skladniki maiEtku obrotowego wycenia siq na dzien bilansowy wedrugich warto6ci wynikajqcych z ewidencji,
L2'Do przychodriw starostwa . zaricza siq dochody bud2etu powiatu nieuiqte
.  ̂  y qlanac.h finansowych innych samorzqdowych jednostek OuOZeiowycn.
l3.Naleznosci realizowane na rzecz innych je<J'noslek ujmuje siq iako ,ooo*lqraniu

na rzecz tych jednostek.
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14.Warto6i nale2no6ci aktualizuje sie
z zastrzeZeniem ust. t5 _ L7:

zgoclnie z ustawe o rachunkowo6ci.
1) Warto.i nare2no.ei 

, dotyczqcych dochod6w jednostek samorzqctuterytorialnego aktua,rizuje. siq uwzgrqdniaiac stopie'i pi"*o"ptiobieristwa icfzaplaty wedlug zasad okre5ronych w1rt. 3db ustawy o rachunkowo5ci,2) Nie dokonuje siq aktuarizacji dochod6w skarbu pu,iri*u, u ,uiloy ,.orr"nia,odroczenia, splaty rub 
,r,ozkladania na raty dokonuje siq zgodnie z przepisamiustawy o finansach publicznych,

3) odpisy aktuarizuiqce 
'*artose 

narezno5ci zaricza sie odpowiednio dopozostalych koszt6w operacyjnych rub koszt6w finansowych, 
-zareiniu 

od rodzajunale2nodci, kt6rej dotyczy odpis aktualizacji,
4) Naleznosci umorzone, przedawnione rub niefciqgarne zmniejszaiE dokonaneuprzednio odpisy aktualizujAce ich warto:ii,
5) odpisy aktuarizuiqce wartos6 nareznosci sq dokonywane nie p62niej ni2 nadzieri bilansowy. w uzasadnionych przypadkach odpisy aktuarizuiqce wartosinalezno5ci .mogq byi dokonywane w t<iZOym czasie,
6) odpis6w aktuarizacji . dokonuje sie na wniosek wydziatu Finans6wzaopiniowanego pozytywnie przez Radcq prawnego, a podG*e dokonaniaodpis6w jest "pK - sporzqdzon e przez oyr&tora wydzialu Finans6w zatwierdzoneprzez Starostq".

15.: odpisy aktuarizuiace wartosi nareznosci dotyczqcych rozchodow budzetuzalicza siq do wynik6w na pozosta.fych operacjach niekasowych.
16. odpisy aktuarizui4ce wartosi nareznosti dotyczqcycir funduszy tworzonychna podstawie ustaw obciqzaj4 fundusze.
!7: odpisy aktualizujqce wartoSi naleznosci realizowanych na rzecz innycnje_dnostek obciqzajq zobowi4zania wobec tych jednostek.
18. odsetki od naleznoSci .i zobowiqzai, w'tym r6wnie2 tych, do kt6rycn stosuje siQprzepisy dotyczqce zobowiEzari podatkowych, ujmuje siq'w i<siqgach'rachunkowych
w momencie ich zaplaty lub pod data ostatniego dnia kw-artatu w-wysokosci odseieknale2nych na koniec tego kwartalu

Ewidencja zdarzefi budzetowo - ksiqgowych prowadzona jest w wyclziale
Finansowym, kt6ry pelni 2 funkcje:
I^ Obslugi finansowej bud2etu powiatu, w zwiqzku z tym:

1. prowadzi kompreksowq ewidenciq dochod6w i wydatk6w budzetu
powiatu,

2' sporzrdza .zbiorcze sprawozdania z rearizacji budzetu powiatu
i przedktada je odpowiednio zarzqdowi powiitu, Radzie powiatu
i Organowi Nadzoru - Regionalnej Izbie Obrachunkowej,

3' prowadzi ewidenciq dochod6w bud2etu paistwa w ramach
rearizacji przez starostq zadafi z zakresu administracji rzqdowej

4' prowadzi ewidenciq dochod6w wlasnych starostwa iito ieonositcibudzetowei
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5. prowadzi obslugq finansowo - ksiqgow4 funduszy cerowych; tojest powiatowego Funduszu Zasobem CeoO.ezyjnym, IKartograficznym, powiatowego Funduszu ochrony srodowiska iGospodarki Wodnei.
IL Obslugi finansowej Starostwa powiatowego w zwi4zku z tym :

1. prowadzi 
"ryj9u.n.is 

operacji gospodarczych Starostwa powiatowego
jako jednostki.budzetowej z zakresu wydatk6w w ramach rearizacjizadafi wlasnych i zada6 z zakresu administracji rzEdowej oraz zada(tw zakresie porozumieri zawartych z innymi leonoittami samorzEdu
terytoriarnego oraz w ramach porozumieri zawartych z administraiiq
rz4dowq

2.prowadzi ewidencjq zdarzel ksiqgowych zwiqzanych z gospodarkE
rzeczowymi skladnikami maiEtkowymi starostwa powiatowego
i  mieniem powiatu,

3. naricza wynagrodzenia i Swiadczenia pracownikom starostwapowiatowego.l UW .oraz zwiqzane z tym rozliczenia wynikajqce
z ustaw podatkowych i rl:tawE o systemie ubezpieczef spotecznyin
z dnia 13 pa2dziernika 1998 roku oraz ustawy z dnia 06 rutego 1d97
roku o powszechnym ubezpieczeniu zdrowotnym (Dz. u. Nr 28poz.  153 zp6z.  zm.)

4. ewidencjonuje wydatki zwiEzane z obslug4 Rady powiatu,
5. prowadzi ewidencjg operacji gospodarczych UW.

III. Prowadzi wymiar .i .pobor oplat i niepodatkowych naleznosci budzetowych
w zwiqzku z tym prowadzi ewidencjq w tym zakresie.

IV.w zwiqzku z funkcjonowaniem odrqbnych rachunk6w bankowych -dla starostwa
i budzetu powiatu, wplyw subwencji i dotacji oraz pozostalych dochod6w
nie uietych w planie finansowym jednostki ksiqguje siq w urzqdzie raz w miesiqcu
na podstawie "PK" sporzqdzonego przez Dyrektora wydzialu Finans6w- Gl6wnego
KsiQgowego Starostwa (WN 222 Ma 750).

II . Zasady wvcenv aktvw6w yw6w,

1. Zakupione materialy odpisuje siq w koszty w momencie zakupu wg cen nabycia
wrazz naleznym od tej ceny podatkiem od towar6w i uslug VAT.

2. Na koniec roku przepraw adza sie spis z natury nie zuzytych materialdw
zgramadzanych w magazynie podrqcznym i wartosi tych material6w odnoszona
jest na konto 310 - materialy z jednoczesnym zmniejszeniem koszt6w poprzez
zmniejszenie obrot6w konta 400 - ,,koszty rodzajowe,,.

3. Ewidencja 6rodk6w trwalych prowadzona jest w podziale na rodzajowe grupy
Srodk6w trwalych, w ramach ewidencji szczeg6lowej do konta srodki trwale
prowadzona jest ewidencja w tabeli amortyzacji i ksiqgi srodk6w trwalych wg
grup i stawek umorzeniowych,
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4.

5 .

Ewidencja szczeg6lowa do konta 013 - ,,pozostale srodki trware w uzytkowaniu,,prowadzona jest w ukladzie iro6ciowo - wartosciowym i w ksiqdze inw;nrarzowejprowadzonej w Wydziale Organizacji i Nadzoru,

llt"tto*" 
skladniki maiEtku, t<torycn wartosi w cenie nabycia nie przekracza

( r75 zr) dornej granicy warto.ci stanowiEcej podstawq do jedno razowego

* oorli lott"nia' 
nie sq wprowadzone do ewidencji tsiqgowej. lecz odnoszone sq

- _w momencie zakupu i traktowane sq jako materialy.
6' Nie wprowadza siq ,tak2e do ewidencii ksiggowej drobnych sktadnik6wmai4tkowych noszqcych cechy Srodk6w trwalych niezare2nie od ich wartosci.Dotyczy to nastqpujqcych skladnik6w:
_ 

- Smietniczek, Laluzji, naczyl stotowych.
7' Ponoszone koszty ksiQguje siQ w uiqciu syntetycznym na koncie 400 - ,,Kosztywedlug rodzaju".
B. Do .konta syntetycznego. 

,[osz!V wedlug . rodzaju,, prowadzi siQ ewidencjeanalitycznq wedlug podzialek klasyfikacji budzetowei *V.ieprie."i w planiefinansowym .
- za miejsce ponoszenia koszt6w uznaje siq rozdziary krasyfikacji budzetowej.9' wycena aktyw6w i pasyw6w przyimowana do biransu nirtep;:" *g rzeczywiscieponiesionych na ich nabycie cen z zachowaniem zasady ostioznei *:y."ny.1o'.Podstaw4 ewidencji ksiqgowej jest zawsze oryginal d-owodu ks-iqgowego. ropialub kserokopia moze by6 podstawE udokurientowania zafiJri- w ksiqgachanalitycznych.

2.

3.

4.

5.

6 .

Ewidencja operacji gospodarczych prowadzona jest technikq przebitkowE przy
uzyciu komputera.
Program komputerowy BUDZET - system ksiggowoSci bud2etowej jest autorstwa
firmy uslugi Informatyczne INFo-sysrEM Roman i radeusz crosibt s.j. 05-120
Legionowo ul .  Pi lsudskiego 3L/24o NIp:  5361745379 REGoN: 015664091.
Program Bud2et - system ksiqgowosci bud2etowej pracuje na siedmiu
sta nowiskach.
Dane zabezpieczone sq okresowo poprzez kopiowanie na dyskietki twarde, lubplytQ CD oraz sporzqdzanie wydruk6w.
Operacje ksiqgowe nanoszone sE na konta ksiEg
ksiegowanie odbywa sig analitycznie, a na
oonoszone sE automatycznie.
Nanoszenie danych z dokument6w ksiqgowych na poszczeg6lne podzia{ki
klasyfikacji _budzetowej nastqpuje r6wnolegle z ksiqgowaniem w zbiorze
rachunkowoSci podstawowej poprzez uruchomienie opcji ,,ksiqgowo5i
budzetowa".
wy.kaz zbior6w danych tworzqcych ksiqgi rachunkowe na komputerowych
no6nikach danych:

analitycznych, co oznacza, 2e
konta ksiegi gl6wnej zapisy
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a) Ksiega gl6wna - obroty kont _ zbior zawierallcy kompletny zapis operacjigospodarczych w podziale na. usystematy.;;;;" grupy dokument6w,b) Dziennik - zbi6r zawteraiqcy ,r'ri"i"i i["wany,chronotogiczny, kompternyzapis ksiqgowych operacji gbi6oOaiczych-ui,-rttuOri" miesiqcznym. Zapisy nawydruku "dziennika" powiqzlne .q . *yarrliem *ksiqga gl6wna - obrory kont,,poprzez zachowanie iednakowego oznaczenia w obydwu wydrukach w korumnie"Numer dokumentu".
c) zestawienie obrot6w_i sard 

.kont ksiegi gt6wnej oraz zestawienie obrot6w isald ksiqg pomocniTl.h 
. kont anatiiyci.nych, zawieraiqce obroty miesi.ca,obrotv w rachunku narasraiEcvm oraz rlroi p".rqif;;;-'i';u koniecposzczeg6lnych okres6w sprawozdawczych.

d) Kartoteki kont ksiegi gl6wnej - ewidencja synretyczna.
e) Kartoteki kont ksiqgi pomocniczej _ ewiOenisa anatityczna,wraz z okre6leniem ich 

,struktury, wzaiemiych powiqza6, ich funkcji worganizacji caloSci ksiqg rachunkowych iw procesach przetwarzaniu duny.n oru,op.is systemu informatycznego zawiera instrukcja do programu Budzet - systemksiqgowo6ci budzetowej wersja windows) itanowiqca zarqcznik nr r don iniejszego zalqcznika.
Zbiory zapisane w pkt. 7 litera
sprawozdawczym m iesiqcznie.

a, b, c, drukowane sq po kazdym okresie
B.

9" zapisy na kartotekach ksiqgi gl6wnej i ksiEg pomocniczych gromadzone sE nadys.ku twardym komputera z. pernym podgrqdem zapisanych n"a nim operacji i wrazie potrzeby mogq byc wydrukowane.

rv.SEa!ryezde nla ftnansowe

1' sprawozdanie finansowe obejmuiqce: bilans, rachunek zysk6w istratjednostki (wariant por6wnawczy) oraz zestawienie zmian w funduszu jednostki
sparzqdza siq na dzieri zamkniecia ksiEg rachunkowych to jesl nu d.i",i 3tgrudnia.
2. sprawozdanie finansowe sporz4dzane na podstawie wrasnych ksiqgrachunkowych jednostki jest sprawozda niem finansowym jednostkowym.
3' sprawozdanie finansowe sporzEdzane na podstawie sprawozda6 finansowycnjednostkowych jest sprawozdaniem finansowym rEcznym.
4' sprawozdanie finansowe sporzqdza siQ w-eorug okreslonych wzor6wstanowiqrych zatqczniki do RozporzEdzenia Ministra Finlns6w ti:- bilans z wykonania budzetu jednostki samorzqdu terytorialnego,- bilans jednostki bud2etowei, zakladu budzetowegd, gospodarstwa
pomocniczego jednostki budzetowej,
- skonsolidowany bilans jednostki samorzqdu terytorialnego,- rachunek zyskow i strat jednostki (wariant por6wnawczy),
- zestawienie zmian w funduszu jednostki.
4' sprawozdanie finansowe sporzqdza sig w terminie 3 miesiQcy od crnia, nakt6ry zamyka sie ksiqgi rachunkowe.
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5. W ceru sporzadzenia skonsoridowanego biransu jednostki samorzEcruterytoriarnego stosuje sie odpowiednio przepisy rozdziaru 6 ustawy orachunkowoSci przy za+ozeniu, 2e jednostka dominuiEcq iest jednostkasamorzqdu terytorialnego,
6'Zarzqd jednostki saro,ilEdu terytoriarnego moze rozszerzy(, zakres informacjiwykazywanych w skon_s_olidowanym biransii iednostti samoJqorl"rytoriutn"go.

l;,f#;l."toanie 
rinansowe jednostki podiisuie rierownir-ieJn*tri i sr6iny

B' Bilans z wykonania bud2etu jednostki samorzEdu terytoriarnego podpisuiEczlonkowie zarz4du i skarbnik.
9. Sprawozdania finansowe tEczne i skonsolidowany bilans jednostki samorzqduterytorja I n eg o pod pisuje p rzewodn iczqc y zarzqdu i s ka rb n ik.10' Kierownicy jednostka bud2etowych siclaoa34 sprawozdanie finansowezarzqdo:wi powiatu.
11' Kierownicy gospodarstw pomocniczych 

_j.ednostek budzetowych skradaiEsprawozdanie finansowe jednostce bud2etowej i zarzqdowi po*Ltu.'
12, sprawozdanie finansowe sklada siq do dnii 3t mirca .ot , nirtepn"go,13. Zarz4dy jednostek 

. samorzEdu ierytoriarnego rpor.qoruiE 
-Ilrawozdanie

finansowe rqczne osobno dra jednostek ouozetowycrL-'i 
-iospooarstw

pomocniczych jednostek bud2etowych i przekazuia ie do regionarnej izbyobrachunkowej w terminie do dnia 30 kwietnia rotu nastqpnego.
14" zarzqdy jednostek samorz4du terytoriarnego 

'przdtizuiE 
biranse zwykonania budzetu jednostki samorzqdu terytoriarnego oo rejionarnej izbyobrachunkowej do dnia 30 kwietnia roku nastqpnego.

15. skonsolidowany birans jednostki samorzqdu tdrytoriarnego jest sporzEctzanyw zlotych i groszach i przeka.zywany do regionarnej izby obraininkowej w formiedokumentu oraz w formie elektronicznej rir terminie 3 m-cy od dnia otrzymaniaostatniego sprawozdania podlegajqcego konsolidacji
16. ostateczne zamkniqcie i otwarcie ksiqg rachunkowych jednostki i prac6wki
kontynuuiacej dziatalnosi powinno nastqpii do dnia 

-30 
kwietnia rokunastQpnego, a w jedn_ostkach, kt6rych 

-sprawozdanie 
finansowe podtega

zatwierdzeniu, w ciEgu 15 dni od dnia zatwierdzenia sprawo zdania finansowego
za rok obrotowy.
17' Podstawq do sporzqdzenia sprawozdania Rb-27s stanowiE ksiQgi organu(konto 901).

v" Zasady ewidencji i sp_orz4dzania sprawozdania bud2etowego
Rb-Ws w zakresie wydatk6w strukturalnych

1. wyodrqbnienia wydatkdw strukturalnych z og6lu wydatk6w budzetowych jednostki

!:!:*::l stSrostwl powiatoweso w punuiku, pbwiatowego runousiu'ocrrrony
srodowrsr(a r Gospodarki wodnej, powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem
Geodezyjnym i Kartograficznym dokonuiq pracownicy dokonuiqcy kontrori
merytorycznej dokument6w.

2. Przy wykazywaniu wydatkdw na cele strukturalne obowiqzuje ."""0",rr.*""j?



zestawienia wydatk6w narezy przyjmowac wrqcznie wydatki tego podmiotu, kt6ry
^ ggn'.o:J.o:tateczny koszt reatizacji zaaanii.'
r' vvyoatKl strukturalne gbejmujq wylqcznie krajowe wydatki publiczne ponresrone nacefe strukturarne' rwoty 

-wyo"atiow 
n.t;.y pr.yporzqdkowa6 0dpowiednim

R?:;?!:t 
i kodom ktasyfikacji zsodnie z-insirurcia sporzqdzania sprawozdania

o 
,1,::_.1,\*,o treSci i"!.li? um.ieszcza sig na odwrocie faktury (rachunku tubrnnego dokumentu zastgpczego) stanowiqiego podstawg tiiq!6wlnl opur""1i"Jesli wvdatki nie kwalifikuiq 

-sie 
oo *vi"tr"o*' strrrtr,"Lrnv"i--niJ"ooowiq.rulenegatywny opis dokumentu.

Wz6r pieczqtki:
Wydatek zakwalifi kowano do wydatku strukturalnego
w wysoko6ci

5. wydziat Finans6w-starostwa.powiatowego w puftusku dra jednostek okresronychw pkt 1 dokonuje .rejestracji wydatk6i na cere strukturarne wg *asyfikacjiwskazanej na piecz4tce w ewidencji pozabiransowej wedtug obszar6w i kod6w.

wykaz progra m6w komputerowych eksproatowa nych przy prowadzeniuksiqg rachunkowych w starostwie powiatowym w purtusku.

(data) (podpis pracownika)
(podpis winien by6 czytelny lub w przypadku parafy z preczqtkqimiennq)

L.p. Nazwa programu I.4uJ!!!!!g!!m_y _,
Uslugi Informatyczne llt
i Tadeusz Groszek s.j
ul. Pilsudskiego 3'l /24O

Uslugi Informatyczne lN
i Tadeusz Groszek s.i.
ul Pilsudskiego 31t240
Uslugi Informatyczne iN
i Tadeusz Groszek s.i.
ul" Pilsudskiego 31/240
ZUS

SUNT'ECIi Sp. z o.o.
Wersja eksploatacyjna Bank Sp6.l

I

Budzet - system ksiggowoSci
budzeto\4'ej Wersja Windows

Place - system kadrowo kadrowo
- placowy Wersja Windows

Kasa - system obslugi kasy
Wersja Windows

Piatnik

2

3

4

5

NFO-SYSTEM
i. 05-120

NFO-SYSTEM
i. 05-120

FO_SYSTEM
05-120
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wykaz zakup6w materia-r6w.i usNug przy kt6rych mogq by€ stosowane dozapis6w w ksiqgach rachunkowy.; il;;v wewnetrzne.
l Delegacje slu'bowe kraiowg i zagraniczne bez potwierdzenia pobytu pod warunkiemdelegowania przez kierownika jeJnostki.

2. Optaty skarbowe, przekazy poczrowe.

3. Oplaty parkingowe.

WYKAZ material6w i wyposaienia ksiqgowanych bezpo6rednio w koszty,
D.ruki i materialy biurowo _ kancelaryjne.
Materialy kartograficzne.

Sjljil"#;1:t sospodarczy do wyposa2enia pomieszczeri biurowych: zszvacze,
Paliwo, oleje ismary do bezposredniego u2ycia wrane do zbiornika oreju w kofiowni.
H.ilif* 

irosciach zakupione mateiiarv ;t;;# ;" biezqcvch napir*'io-)uio,nir"
6. Materialy do utrzymania czystoSci w Starostwie.
ir. plasek, s6l konieczna do utrzymania drog zima.
B. Artykuly spozrycze zakupione na oOsfugi Se{i i postedzeri komisji.
!; feczni5i, herbata i mydlo zakupion" pru""o*niil"irv ramach BHp.10. Dvskietki
1 1. Toner. tusz do drukarek,
12.Male iloSci farb do malowania bezpo6rednio zuzyte.
13. Kosze do Smieci.
11 V.ttV, szczotki, Scierki do zmywania i podt6g.
15. Wiadra, szufelki.
16. Ta6my magnetyczne't7.Phfiy CD"
18.Zar'wki.

1 .
2.

4.
5.

e
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ZalEcznik nr 4 do

Zarzqdzenia Nr 29110

Starosty Pultuskiego

z dnia 27 kwietnia 2010 r.

Nazwa dokumentu:
Zasady ochrony danych i ich zbior6w generowanych

z komputerowych program6w przetwarzania.

Numer dokumentu:
DS-19

H



ZASADY OCHRONY DANYCH I ICH
Z KOMPUTEROWYCH PROGRAM6W

ZBIOR6W GENEROWANE
PRZETWARZANIA

Przetwarzane dane w systemie FK Budzet podregaiq szczeg6rowej ochronie zewzglqdu na mozl iwo6c:
* catkowitej utraty danych,
- czqsciowej utraty danych,
- uszkodzeniu danych podczas przetwarzania,
- cerowego wprowadzenia blqdnych danych przez osoby nieuprawnione,- wejScia w posiadanie danych przez osoby nieuprawnione.

MajEc na wzglQdzie powy2sze zag_ro.2enia, ustala siq co nastqpuje :1) obowi4zek sporzqdzania zapasowych kopii danych' ; p;;.E znajduiEcegosiQ w programie FK Budzet oprogramowania pakiet dra Adminiitracji - INFo_SYSTEM programu archiwizui4cegl na dyskietkach 3,S, piycie CD oraz
^. r6wnolegle na partycji D.dysku-twaidego iomputera stacjonarnego2) wprowadza siq obowiqzek sporzqdzanii kopii zapasowei , .o 

"urir)v 
dokonywai

_. przy ka2dorazowym wprowadzaniu danych do komputera,'
3) wprowadza siQ obowiazek sporzqdzenia kopii zapasowei , co spoczywana operatorze , kt6ry jako ostatni w danym dniu pracowai z sysremem;odpowiedzialnosi za 

" 
prawidlowq rearizaciQ tego obowiqzku spoczywana skarbniku - Gl6wnym Ksiqgowym - 

-3-ato 
6sobie ooj;wieoziatnej zaprowadzenie ksiqg rachunkowych w Starostwie.

4) Dyskietki i plyty zawierai4ce dane musz4 by6 przechowywane , do czasuponownego wykorzystani3 , pod zamkniQciem: wskazane ;eit przechowywanie
ich w innym pomieszczeniu niz znajduje siq komputer zawieiajqcy dane.5) Dyskietki i plyty zawierajqce dane zirchiwizowane w ostatnim dniu roboczymtygodnia- mogE zostai powt6rnie wykorzystane, nie wczeSniej 

'ni2
po zakoriczeniu miesiEca.

6) Dyskietki, plyty zawieraj4ce dane zarchiwizowan-e w dniu zamkniqcia kolejnegomiesiqca i sporzqdzeniu wydruk6w , powinny byi przechowv"ru"., co najmniejdo dnia ostatecznego. zatwierdzenia sprawozdania finansow"go- .u dany rokobrotowy: przechowuje 
.sie. jg Oezw'zgiqOnie pod zamknigciem w innympomieszczeniu niz znajduje siq komputer- z-awieraiqcy dane, *,niurq mozriwosci

_. nalezy je przechowywad w odpowiednio zabezpieczbnym miejscu .7) Do ptyt instaracyjnych program6w oraz ich kopii zapasowych stosuje siQodpowiednio postanowienia punktu 6.
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wprowadza sie nastepuiqce zasady ochrony._dany_ch przed mo'riwo.cia
::::#Ht#o 

ciqscio'il;rj; ilil w wvnrku i,ozni"r,-=aarzeri, a w
1. od kradzietu ,0.1::y. 

l3lg,r{eror,yego; pomieszczenie w kt6rym znajduje siekomputer zawierajqcy chronione dan-e', musi byi ,un'vr.ur,"i"'okresie gdy nie
iffilHi,lJlfi#fl:" t pracownik6w, oraz odpowiednio zabezpieczone przed

2'od calkowitego zniszczer'.u-rr-.:gfu komputerowego w wyniku po2aru, zarania rubinnych zdarzeri losowych.: p.rzechowywaniu rupuro*ych kopii danych i programuinstalacvinego porrirlg. b_yt,zgodne'z wyie; ustatonyri, Ju-ruolmi,: obowiEzujete2 zapewnienie nadzoru nad pomieszc.",nl", poza godzinami pracy.3'od uszkodzenia 
.sprzqtu komputerowego spowodowanego niewla.ciwymiparametrami rurilul]:,_i_,:ieci energetycznq: *Vrugun"-jest zapewnienieytffiJffi3;,#'3iJ- -instalacji zasita;{ce;, srosowanie wyrqcznie instaracji

u rz qd ze r-r," o " #.iT.',1'3,f '' i ffi ,Ti :ju*' n 
!.1*, 6 I "' fl,ffi;jilr; ; ;f t[:ienergetycznej,

4' od Swiadomego usuniqc-ia danych z twardego 
.dysku : obowiqzuje maksymarneograniczenie dostgpu do komputera iiwie.aiqcego dane ksiggowe, a takzebezwzgrednv zakaz pozostawiania wracz-nego i;-;;?";"( iroilr*irinuruy w siecibez opieki rub mozriwosci uruchomienii progru,nu oraz dokonywania w nim

_ 
jakiejkolwiek operacji z klawiatury Oei poOjnia hasta , 

l
5' od przypadkowego usuniqcia oanvcr.r pir"r-u2ytkownika: obowiEzuje szczeg6rna

ffirt"1"ril?r, 
wykonywaniu operacji usuwaj4cych zoi6i (kasowinie,

6'od przypadkowego yr^,r]:t" lub.,modyfikacji danych w wyniku dzialania innegoprogramu ( wirusa) : 
_otowiqzuje oezwlgrqdny zaxaz wy,uoivrir;," komputerado odtwarzania oanvl[1 yruchamiania tr-ogruro* z jakichkorwiek noSnik6w niepoddanych uprzednio sprawdzeniu progrurur antywirusowym i bezposrednichpol4czei z rozlegly mi sieciami.

ochrona danych przed uszkodzeniem w trakcie przetwarzania danych
iiHg"lilr:Xij:#X,?i"Ji"g,;:";u.'ro'o*anie przetesrowaneso uprzednio sprzQtu

Ochrona d:Iry przed celowym ich znieksztalceniem przez osobyniepowolane polega na przestrzegan iu powy2szych ustaleri zawartych w pkt. 4 orazzdefiniowaniu dra kazdego.u2ytk6wnika 
-plogiu^ 

ksiegowego jego identyFikatorai  hasla' w przypadku uzywania komputera- w sieci rokarnei, administrator sieciobowiazany jest dodatkowo 
, ograniczyi Joitqp ao katalog6w z programamiksiegowymi wylqcznie dla u2ytkorirnif<Ow'uprawnionych.

eolegincjf:na 
przed wej6ciem w posiadanie danych przez osoby nieuprawnione

t) 
s:fifi:"naniu 

postanowieri dotyczqcych fizycznego ograniczenia dostQpnosci
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2) przestrzeganiu postanowief dotyczEcych zabezpieczeri programowych (definicji
hasel uzytkownik6w, przestrzegania zachowania poufno5ci h-aser),

3) ograniczeniu do niezbqdnego minimum mozliwosii zdalnej p.u.y ('spoza siedziby
Urzqdu) na komputerze zawierajEcym dane ksiqgowe,

4) bezwzglqdnym przestrzeganiu zasad przechowywania kopii archiwalnych,

zapewnienie prawidtowych zasad systemu bezpieczeristwa danych polega na :
1' wyznaczeniu jednego administratora odpowiedzialnego za nadawaniJokreslonych

uprawnieri pozostalym operatorom prog ram6w,
2. posiadaniu przez wszystkich u2ytkownik6w program6w identyfikatora

elektronicznego i hasla umozliwiaiqcych rozpoznanie lapis6w dokonywanych
przez te osoby.

wyznaczenie administrator6w sieci oraz dopuszczenie innych os6b do danych
ksiqgowych w systemie oprogramowania , a takze do kontrolowania przezte osobypostanowieri ustalonych w tej czqsci przyjqtych zasad ( polityki ) rachunkowosci
nalezy do obowi4zk6w Skarbnika - G.l. KsiQgowego.
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ZaNqcznik nr 5 do

Zarzqdzenia Nr 29110

Starosty Puituskiego

z dnia 2I kwietnia 2010 r.

Nazwa dokumentu:
System ochrony danych i ich zbior6w

Numer dokumentu:
DS-20



SYSTEM OCHRONY DANYCH I ICH ZBIOR6W

I. Ochrona danych, dowod6w ksiqgowych, ksaqg rachunkowych
i sprawozdafi finansowych

Dokumentaciq dotyczqc4 organizacji, wprowadzenia do stosowania oraz samego
prowadzenia rachunkowo6ci, to jest:
1) dokumentaciq przyiQtych zasad (polityki) rachunkowo6ci w starostwie

Powiatowym.
2) dowody ksiqgowe,
3) ksiegi rachunkowe ( zbiory stanowiqce ksiqgi

no6nikach danych),
4) dokumenty inwentaryzacyjne,
5) sprawozdania finansowe i sprawozdaniaZarzqdu z wykonania bud2etu,
nalezy przechowywa6 w starostwie w nale2yty, z g6ry ustalony, spos6b aby chronit
przed niedozwolonymi zmianami , uszkodzeniem , zniszczeniem, a takze
nieupowaZnionym rozpowszechnianiem.

Prowadz4c ksiqgi rachunkowe przy u2yciu komputer6w system ochrony danych
polega przede wszystkim na:
1. stosowaniu odpornych na zagrozenie no6nik6w danych oraz Srodk6w

ich zewnQtrznej ochrony,
2. systematycznym tworzeniu rezerwowych kopii zbior6w danych zarejestrowanych

na no6nikach komputerowych z uwzglqdnieniem zapewnienia trwalo6ci zapis6w,
przez okres nie kr6tszy jak wymagany do przechowywania ksi4g rachunkowych -
5 lat (art. 74 ust. 2 ustawy o rachunkowo6ci.)

3. zapewnieniu ochrony program6w komputerowych i danych informatycznego
systemu rachunkowo6ci, na zasadzie stosowania wlasciwych rozwiqzal
organizacyjnych i programowych stanowiAcych ochronq przed nieupowaznionym
dostqpem lub zniszczeniem.
Ksiqgi rachunkowe mogq mie6 formq zbior6w utrwalonych na komputerowych

no6nikach danych ( pod warunkiem przestrzegania powyzszych zasad ich ochrony),
jezeli sE, podobnie jak ksiQgi prowadzone w formie tradycyjnej:

1. trwale oznaczone nazw4 Starostwa, nazwA danego rodzaju ksiqgi ( zbioru)
oraz nazwa programu przetwarzania,

2. wyra2nie oznaczone , jakiego roku obrotowego i okres6w sprawozdawczych
dotyczfu oraz datami ich sporzAdzenia,

3, starannie przechowywane wedlug ustalonej kolejno5ci.

Przy prowadzeniu ksiEg rachunkowych przy u2yciu komputer6w za r6wnowa2ne
z nimi nalezy uznai informatyczne zasoby rachunkowosci zorganizowane w formie
oddzielnych zbior6w danych , baz danych lub wyodrqbnionych czqsci bez wzglqdu
na miejsce powstania i przechowywania. Umozliwia to posiadanie przez starostwo
oprogramowania pozwalai4cego na uzyskanie czytelnych informacji dotyczqcych

rachunkowe na komputerowych
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zapis6w w ksiQgach rachunkowych poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie
na inny no5nik danych,

Przeniesienie i przechowywanie zapis6w ksiqgowych na inny nosnik danych
dopuszcza siq pod warunkiem zapewnienia mozliwoSci ich przetwarzania w formie
wydruk6w.

II. Przechowywanie dowod6w ksiegowych , ksiEg rachunkowych
i sprawozdari finansowych (bud2etowych)

Dowody ksiqgowe i dokumenty inwentaryzacyjne nale2y przechowywa6
w biurze Starostwa Powiatowego w formie oryginal6w , w porzqdku z gory
ustalonym ( Instrukcji obiegu i kontroli dokument6w finansowo- ksiqgowych)
z podziaNem na okresy sprawozdawcze i lata budzetowe ( obrotowe), w formie
ulatwiajacej ich odszukanie.

W podobny spos6b nalezy przechowywad po przyjqciu przez Radq i RIO
sprawozdaf finansowych i z wykonania bud2etu za dany rok obrotowy
( budzetowy):
1) dokumentacjq przyjqtych zasad (polityke) rachunkowo6ci,
2) ksiQgi rachunkowe (zbiory stanowiEce ksiqgi rachunkowe),
3) sprawozdania finansowe i sprawozdania z wykonania budzetu,

Zbiory roczne dowod6w ksiqgowych i dokument6w inwentaryzacyjnych nalezy
oznaczyt. ich nazwami rodzaj6w oraz symbolami lat i numerami w zbiorach
( okre6lonymi w Instrukcji Obiegu i kontroli dokument6w finansowo- ksiqgowych)
Tre6i dowod6w ksiqgowych , po przyjQciu sprawozdari finansowych przez Radq
i RIO za dany rok obrotowy, moze by6 przeniesiona na komputerowe no6niki
danych , pozwalajqce wla6ciwie je zachowa6 , w trwa+ej postaci.
Warunkiem przeniesienia tre6ci powyzszych dowod6w ksiqgowych na komputerowe
no6niki danych , w celu przechowania ich w tej formie , jest posiadanie urzqdzeri
umozliwiajEcych ich odtworzenie w formie wydruk6w

lll. Czas przechowywania dokumentacji z zakresu rachunkowo6ci.

Sprawozdania finansowe (budzetowe) oraz sprawozdania z wykonania bud2etu
powiatu podlegajE trwalemu przechowaniu ( ,, w nieskoriczono6i)
PozostalE dokumentacjQ z zakresu rachunkowo6ci nale2y przechowywai
w Starostwie , co najmniej :
1. dokumentacje przyjQtych zasad (polityki) rachunkowo6ci - przez okres 5 lat

od daty jej stosowania,
2. ksiqgi rachunkowe - przez 5 lat po uplywie roku obrotowego , kt6rego dotyczq,
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3.imienne karty wynagrodzefr i pozostale dokumenty dotyczqce wynagrodzefi
i ubezpieczef spolecznych - prze okres 50 lat po roku obrotowym, kt6rego
dotyczE,

4. dowody ksiqgowe wieloletnich realizacji Srodk6w trwalych ( inwestycji),
po2yczek, kredyt6w, decyzji wieloletnich, um6w wieloletnich, roszczeft
dochodzonych w postqpowaniu cywilnym, karnym lub podatkowym - przez 5 lat
po roku obrotowym ,w kt6rym przedmiotowe operacje gospodarcze, transakcje
lub postQpowanie zostaly ostatecznie odpowiednio: rozliczone, splacone,
zakoriczone lub przedawnione,

5. dokumenty dotycz4ce porqczenia - przez okres 5 lat po uplywie porQczenia,
6. dokumenty inwentaryzacyjne - prze 5 lat l iczone od korica roku obrotowego,

kt6rego dotyczE ,
7. dokumenty ksiqgowe ze sprzedaZy - przez okres do zatwierdzenia sprawozdaf

finansowych za dany rok budzetowy , nie wczeSniej jednak jak do czasu
rozliczenia pracownik6w , kt6rym powierzono aktywa do sprzedazy,

B. pozostale dowody ksiqgowe i dokumenty - przez okres 5 lat po roku obrotowym,
kt6rego dotyczq.

IV. Udostqpnienie danych i dokument6w.

UdostQpnienie danych, dowod6w ksiQgowych, sprawozdari f inansowych i innych
dokumentow z zakresu rachunkowo6ci albo czq6ci mo2e miei miejsce :
1) w siedzibie Starostwa do wglqdu: wymaga jednak zgody Starosty lub

Skarbnika,
2) poza siedzibq Starostwa : wymaga pisemnej zgody Starosty oraz pozostawienia

pisemnego pokwitowania zawierajqcego spis wydanych dokument6w,

z wyjqtkiem sytuacji wynikajEcych z odrqbnych przepis6w ( gdzie dostqp moze
by6 calkowicie zakazany).
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