ZarzqdzenieNr 29110
StarostyPultuskiego
z dnia2l lrwietnia2010r.

w spruwie: wprowadzenia szczeg6lnychzasadrachunkowoici oraz
zaldadowegoplanu kont dla budzetuPowiatu oraz Starostwa Powiatowego
w Pultusku.

Na podstawieart.3 ust.1 pkt.l1, art. 4 i art. 10 ustawyz dnia 29 wrzeSnia
( tj. Dz. U. z 2009r. Nr 152poz. 1223ze zm.)
1994roku - o rachunkowoSci
rozporzqdz.snia
Ministra Finans6w z 28 lipca 2006 roku w sprawie
zasad
rachunkowoScioraz plan6w kont dla bud2etupafstwa,
szczeg6lnych
bud2et6wjednostek
samorz4du
terytorialnegoorazniekt6rychjednostek
sektora
finans6wpublicznych(Dz.U. Nr 142poz. 1020)zaruqdzam
co nastqpuje:

$1.
finansowej
W celu umoZliwieniasporz4dzaniarzetelnej sprawozdawczoSci
przedstawiajqcej
i statystycznej
stan i sltuacjg finansow4budZetu Powiatu
i Starostwa
Powiatowegow Pultuskuwprowadzamw Zycie:
7. Zakladowy plan kont stanowi4cy zalqcznik Nr I oraz zalqcznik Nr 2
do niniejszegozarzqdzenia.
2 . Og6lne zasady ( polityki) rachunkowoScistanowiqcezat4cznik Nr 3
do niniejszegozarzqdzenia.
J . 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 niniejszegozarzqdzenia.

$2.
plan
Zal<Ladov,y kont stanowi4cyzalqcznikNr I i zalqczrik Nr 2, Og6lnezasady
( polityki) rachunkowoSci
stanowiqcezalqcznikNr 3, Zasadyochronydanych
i ich zbior6w generowanychz komputerowychprogram6w przetwarzania
stanowi4cezalqcznlkNr 4, Systemochronydanychi ich zbior6w stanowi4cy

zalqcznik Nr 5 do niniejszego ZarzqdzeniaobjEto nadzorem Systemu
ZarzqdzaniaJakoSci4jako dokumentysystemoweodpowiednio:Nr DS-16,
, S-20
, S - 1 9D
D S - 1 7D, S - 1 8D

$3.

Zobowiqzuje Dyrektor6w Wydziat6w do zapoznaniaz treiciq zarzqdzenta
wszystkichpodleglychpracownik6w.

$4.
Za prawidLoweprzestrzeganiezarzqdzeniaodpowiedzialnis4 Dyrektorzy
stanowisk.
Wydziat6worazpracowlicysamodzielnych

ss.

Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzeniasprawujeSkarbnik i Dyrektor Wydziatu
Finans6w.

s6.

Tracq moc ZarzqdzeniaStarostyPultuskiego:Nr 46106z dnia 2 listopada
2006r., Nr 27108z dniaI sierpnia2008r., Nr 2/09z dnia6 stycznia2009r'

s7.

wchodziw 2yciez dniempodpisania
Zarzqdzenie

Z a l 4 c z n i kn r 1 d o
ZarzqdzeniaNr 29110
Starosty Pultuskiego
z dnia 2l kwietnia2010 r'

Nazwadokumentu:
Zakladowy plan kont
(dla bud2etupowiatu)

Numerdokumentu:
DS-16

Plan kont dla budi€tu Powiatu vu Pultusku.
A. Wykaz kont syntetycznych budietu powiatu .
7, Konta bilansowe.
133 134 137 138 139 140 222 223 224 225 227 228 240 250 257 260 268 290 901 902 903 904 907 908 909 960 961 962 967 968 -

Rachunekbud2etu
Kredytybankowe
RachunkiSrodk6wfunduszypomocowych
Rachunki6rodk6wna prefinansowanie
Inne rachunkibankowe
Inne Srodkipieniq2ne
ie dochod6w bud2etowych
Rozliczen
Rozliczeniewydatk6w bud2etowych
Rozrachunki bud2etu
ie niewygasajqcychwydatk6w
Rozliczen
ie dochod6w ze 5rodk6w funduszy pomocowych
Rozliczen
ie wydatk6w ze Srodk6wfunduszy pomocowych
Rozliczen
Pozostalerozrachunki
finansowe
Nale2noSci
z tytutu prefinansowania
Naleznogci
Zobowiqzania finansowe
z tytulu prefinansowania
Zobowiqzania
Odpisyaktualizujqcenale2noSci
Dochodybud2etu
Wvdatkibud2etu
Niewykonanewydatki
Niewygasajqcewydatki
Dochodyz funduszypomocowych
Wydatkiz funduszypomocowych
miqdzyokresowe
Rozliczenia
Skumulowananadwy2kalub niedob6rna zasobachbudzetu
Niedob6rlub nadwy2kabud2etu
Wynik na pozostalychoperacjach
Funduszepomocowe
Prywatyzacja

2. Konta pozabilansowe
991 - Planowanedochodybud2etu
992 - Planowanewydatki bud2etu
z innymi budzetami.
993 - Rozliczenia

Stona 2 z 22

B. Zasadv fu.nklionawania. kont bilansowvch,
Konto 133 -,, Rachunek budietu,,
1. Konto 133
Rachunek bud2etu" slu2y do ewidencji operacji pieniq2nych
dokonywanychna bankowychrachunkachbud2etu.Na koncie133 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 dokonywanesE wylqcznie na podstawie dowod6w
bankowychi muszq byi zgodnez zapisamiw ksiqgowo5cibanku. Stwierdzoneblqdy w
dowodachbanku ksiqgujesiq zgodniez wyciEgiem,a r6znicqwynikajqc4z blqdu odnosi
siQna konto 240 jako "sumy do wyja5nienia".R6znicqte wyksiegowujesie na podstawie
dokumentubankowegozawierajqcego
sprostowanieblqdu.
Do konta 133 - "Rachunekbud2etu"prowadzisie ewidencjQanalitycznew nastqpujEcy
sDos6b:
1) "Rachunek dochod6w bud2etu" Na koncie tym ujmuje sie wplywy zrealizowanych
dochod6w budzetu. Saldo tego konta wystepuje po stronie Wn i oznacza zrealizowane
dochodybudzetu.
2) "Rachunekwydatk6w bud2etu" Na koncie tym ewidencjonujesiq wszystkie wyplaty
jednostek budzetowych.
Srodk6w pieniqznychz rachunku bud2etu dla poszczeg6lnych
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 niewygasajEcew roku bud2etowym na
podstawieodrgbnychprzepis6w.
4) "Subkonto rachunku wydatk6w", dotyczqceobligacji komunalnych. Na koncie tym
ewidencjonujesiq emisje obligacji, wydatki na zadania inwestycyjne powiatu oraz operacje
z tytulu wyp+atykuponu odsetkowego,wypiaty prowizji z tytulu qwarancji uplasowaniaoraz
prowizji za obstugq.
5) "Rachuneklokat terminowychI".
6) "Rachuneklokat terminowychII".
Typowe zapisy strony Wn konta 133 -,, Rachunek budietu"
Tre56 operacji
Dochodyrealizowanewylqcznie
I.
Doorzezrachunekbud2ett
1. Udzialywe wplywach dochod6wbud2etuparistwa
oraz dochodyz tytulu podatk6wioplat pobieranych
na rzeczjednostek samorzEduterytorialnegoprzez
urzqdyskarbowe,
2. Wplywy udzial6ww podatkudochodowym
od os6b fizycznych,
3. Subwencja096lna:
a) wplyw subwencji096lnej(z wylqczeniemsubwencji
oswiatowejotrzymanej w grudniu za styczei
roku),
nastQpnego
b) wplyw subwencjioiwiatowej w grudniu za styczef
rokuf
nastQpnego

Konto przeciwstawne

224

224
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4. Dotacjecelowez bud2etupaistwa na zadania
z zakresu administracjirz4dowejzleconejednostce
samorzEduterytorialnegooraz inne zadaniazlecone
ustawami,
Dotacjecelowez bud2etupafstwa na finansowanie
zadariwlasnychjednostki
lub dofinansowanie
:
samorzqduterytorialnego
a ) nalezneza dany rok bud2etowy,
b ) otrzymanew grudniuza styczei roku nastepnego,
6 . Dotacjecelowerealizowanena podstawieporozumieri
z organamiadministracjirzEdowejlub z innymijednostkami
samorzqduterytorialnego,
7 Dotacje z fundusz6wcelowych,
a Wplyw Srodk6wna dofinansowanie
zadai wlasnych
jednosteksamorzqduterytorialnegootrzymanez innych
2r6det(np. z doplat do gier liczbowych),
Odsetki od lokat terminowychoraz od Srodk6w
gromadzonychna rachunkupodstawowymi rachunku
6rodk6w na wydatki niewygasajqce.
II. Przychody
1. Wplywy z tytu+u kredyt6w bankowych,
po2yczek,
2. Wptywy z tytulu zaciEgniQtych
3. Wplywy z tytulu emisji papier6wwartoSciowych.
IIL Operacjewewnetrzne
1. Wplyw Srodk6wna rachuneklokat terminowych
(konto analityczne133),
2. Zwrot Srodk6wz rachunkulokat terminowych
na rachunekoodstawowy(analitykakonta 133),
3. Wplyw 5rodk6w na subkonto wydatk6w
(analitykakonta 133),
niewygasajqcych
4. Zwrot niewykorzystanychSrodk6wz rachunku
na rachunek
6rodk6wna wydatki niewygasajEce
podstawowy(analityka133).
IV. Inne przelewy
przez
1. Okresoweprzelewydochod6wrealizowanych
jednostki
urzqdi inne
budzetowe,
2" Zwroty 5rodk6w przekazanychna wydatki urzqdu
i innychjednostekbud2etowych.

901

901
909
901
901
901
901

t34
zou
260
133
133
133
133

222

223

Typowe zapisy strony Ma konta 133 - ,, Rachunek bud2etu"
Tre36 operacji
Wydatki wlasne urzedu
Wydatki objete pianem finansowymwydatk6w urzqdu
zrealizowane
z rcehunkubud2etu,
2 . Wydatkiobjqte planemwydatk6wniewygasajqcych

Konto przeciwstawne
902
904
St.ona 4 z 22

z subkontaSrodk6w
bezpo6rednio
zrealizowane
na wydatki niewygasaJEce.
II. Rozchody
1. Wyplatypo2yczekudzielonYch,
2. Splata kredyt6w bankowYch,
3. Wykup wyemitowanychpapier6wwarto6ciowych,
4. Sp{atazaciqgniqtYchPo2Yczek'
III. OperacjewewnQtrzne
Srodk6wz rachunkupodstawowego
1, Przekazanie
na rachunkilokat terminowych(analityka133)'
2. Zwrot Srodk6wz rachunkulokat terminowych
na rachunekpodstawowy(analityka133),
6rodk6wz rachunkupodstawowego
3. Przekazanie
na subkontoSrodk6wna wydatki niewygasajqce
(-Zwrot
a n a l i t y k a1 3 3 ) ,
niewykorzystanychSrodk6wna wydatki
4.
na rachunekpodstawowy
niewygasajEce
(analitykakonta 133),

250
t34
260
zov
I5J

133
IJ''

IJJ

IV. Inne przelewY
1. Przelewdochod6w zwiqzanychz realizacjqzadan
z zakresuadministracjirzqdowejoraz innychzadafi
zleconychustawamina rachunekbudzetupanstwa,
2. Okresoweprzelewyna wydatki urzQduiinnych
jednostekbud2etowych,
3. Srodki bud2etu przekazanena rachunek Srodk6w
pomocowYch,
4. Przelewvz subkonta6rodk6wna wydatki niewygasajqce
na rachunki biezqcejednostek bud2etowychrealizujAcych
plan wydatk6w n iewygasajEcych,
5. Zwrot dotacji celowych,
6. Blqdnezapisy w ksiqgowoScibanku dotyczqcewyplat.

224
,12 3

137
224
224
240

Konto 734 - ,, KredYW bankowe "
na finansowaniebud2etu
Konto 134 stu2ydo ewidencjikredyt6wbankowychzaciAgniQtych
Na stronieWn konta 134 ujmuj siQsplatQlub umorzeniekredytu'
Na stronieMa konta 134 ujmuj siq kredyt bankowyna finansowaniebud2etu.
bud2etu.
SaldoMa konta 134 oznaczasian kredytu bankowegona sfinansowanie
Typowezapisystrony Wn konta 134- ,,Kredytybankowe"
Tre56 oPeracji

Konto Przeciwstawne

1 . sp{ata kredytu bankowego
2 . umorzeniekredytu bankowego
3 . dodatnier62nicekursoweod kredyt6ww walutachobcych

IJ5

962
962
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Typowezapisystrony Ma konta 134- ,, Kredytybankowe"
Tre56 operacji

Konto Przecivtstawne
133
962

1. otrzymany kredyt bankowy
2. ujemne r62nicekursoweod kredyt6ww walutachobcych

Do konta 134 - ,,Kredytybankowe prowadzi siQ ewidenciQszczeg6towqumo2liwiajqcq
kredyt6w
ustaleniestanu poszczeg6lnych
Konto 137 - ,, Rachunki Srodk6w funduszy pomocowych"
Konto 137 -,, Rachunki6rodk6w funduszy pomocowychslu2y do ewidencjiotrzymanych
Srodk6wpieniq2nychw ramach realizacji zadan z funduszy pomocowychw zakresiekt6rych
umowa lub przepisokre5lajqkonieczno6iwydzieleniatych 6rodk6wna odrqbnymrachunku
bankowym.
Na koncie 137 po stronieWn ujmuje siq otrzymane6rodki z funduszypomocowych' a na
stronie Ma wyplaty tych 5rodk6w. Do konta 137 prowadzonajest ewidencjaanalityczna
umozliwiajqcaustaleniestanu 5rodk6wka2degofunduszupomocowego/programu/'
Na koniec okresu konto mo2e wykazywai saldo Wn , kt6re oznacza stan 6rodk6w
pochodzqcychz funduszy pomocowych.

Typowe zapisy strony wn konta 1.37- ,, Rachunki 5rodk6w funduszy
pomocowych,"
Tre56operacji

Konto prz€ciwstawne.

1 . wplyw Srodk6wpieniqznych
2 " odsetkiod Srodk6wzgromadzonychna rachunkubankowym

907
240

Typowe zapisy strony Ma konta 137 - ,,Rachunki Srodk6w funduszy pomocowych
Tre56 operacji
wyptaty Srodk6wpieniq2nych
dotacja dla SP ZOZ

Konto przeciwstawne
228
908

Konto 138 -,, Rachunki Srodk6w na prefinansowanie"
Konto 138 slu2y do ewidencji operacji dokonywanychna wyodrqbnionychrachunkach
bankowych otwartych na potrzeby operacji finansowych dotyczEcych prefinansowania
z bud2etupafistwana finansowaniezadai realizowanych
w ramach poZyczekzaciqgniqtych
pochodzqcych
z bud2etuUnii Europejskiej.Na koncie 138 ujmuje siQ
z udzialemSrodk6w
operacjedotyczqce:
z bud2etu paistwa,
a) wplywu po2yczekzaciAgniQtych
po2yczek,
b) wykorzystania
c) zwrotu po2yczek,
Strona6 z 22

pelna
wylEcznie na podstawie dowod6w bankowych w zwiEzku z czym musi zachodzii
banku'
,joinodi zapis6w konta 138 miqdzy ksiqgowo6ciqjednostki. a ksiQgowoSciq
Nl stronie Wn konta 138 ujmuje siq wplywy zaciqgniqtych po2yczek oraz Srodki
przeznaczonena ich splatq. t',taitronie Mi konta 138 ujmuje sie wyplaty na cele okreSlone
w umowie po2yczkioraz splatQpozYczek'
do tego konta powinnabyd prowadzonawedlug cel6w zaciqgniqtych
Ewidencjaszczeg6lowa
po|yczek na prefinansowanie/ program6w/.
konto l3B mo2e wykazy*ai saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pienieznych
rachunkachbankowych.
znajdujqcychsiq na wydzielonych
Typowe zapisy strony wn konta L38 - ,, Rachunki Srodk6w na prefinansowanie"
Tre56 oPeracji
1. wplyw 5rodk6wPieniq2nYch
2. odsetkizgromadzoneod rachunkubankowego
3. omvlki bankowe

Konto przeciwstawne
268
907
240

Typowe zapisy strony Ma konta L3A - ,, Rachunki Srodk6w na prefinansowanie"
1. zaplata za faktury
2. splata Po|Yczki
3. zwrot dochod6w/odsetek

20u4o0/oB0
264
227

Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"
Konto tr39 slu|ti do ewidencji cperacji dotycz4c;'ch liydzieJon)/chzgodnie z odrqbnym!
przepisamiSrodk6wpieniqznythinnych niz Srodkibudzetui 5rodki pochodz4cez funduszy
pomocowycn.
i\tastronie Wn konta 139 ujmuj sie wplyw wydzielonychSrodk6wpieniQ2nych.
Na stronie Ma konta 139 ujm;je siq wptaty6rodk6wpieniq2nychdokonanez wydzielonych
rachunk6wbankowYch.
Ewidencjaszczegolowaprowadzonado konta 139 powinnazapewni6podzialwydzielonych
Srodk6wna ich rodzaje.
Konto 139 mo2e wykazywad saldo wn, kt6re oznacza tan 6rodk6w pieniq2nych
siq na innychrachunkachbankowych.
znajdujEcych
Konto 14O - ,, Inne 5rodki Pieniq2ne ,,
siu2y do ewidencjiSrodk6wpienieznychw drodze
Konto 140 -,, Inne Srodki
w tym :
1. 6rodk6w pieniqznychotrzymanych z innych budzet6w w przypadku ,gdy Srodki
te zostaly przekazanew poprzednimokresiesprawozdawczymisE objete wyciqgiem
.
okresusprawozdawczego
bankowymz datE nastQpnego
-inkasent6w
za po3rednictwempoczty lub bezpoSrednio
2" kwota wplaconyih p#ez
do banku, z tytulu dochod6wbud2etowych, w wypadku potwierdzeniawplaty przez
bank w nastQpnymokresiesprawozdawczym"
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3. przelew6w dochod6w bud2etowych zrealizowanych przez bank platnika w okresie
i objQtychwyciqgiembankowymz rachunku bud2etu w nasrQpnym
sprawozdawczym
okresiesprawozdawczym.
w drodze, a na stronieMa
Na stronieWn konta 140 ujmuje siq kwoty Srodk6wpieniq2nych
rachunek
bud2etu.
na
pieniq2nych
w
drodze
wplyw 5rodk6w
typ6w rozliczeri.
Ewidencjaanalitycznaprowadzonajest do poszczeg6lnych
Konto 140 wykazuje saldo Wn i oznaczastan 6rodk6w pienieznychw drodze.
Typowe zapisy strony Wn konta 140 -,, Inne Srodki pienig2ne"
Konto przeciwstawne
Tre56 operacji
w drodze
1. kwoty 6rodk6wpieniQ2nych

222 ,224'901

Typowe zapisy strony Ma konta 140 - ,, Inne Srodki pienig2ne"
Konto przeciwstawne
Tre56 operacji
1. wptywy6rodk6wpieniqznychw drodzena rachunekbankowy

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
'"v '"vysoko3ci '"v'y
nikajqc'ych
bud2etu powiaiu i'ealizowane pi-zez jednosiki bud2eio'we
z okresowychsprawozdafijednostek bud2etowychw korespondenciiz kontem 901 ,a po
stronie Ma przeksiqgowanie dochod6w z tytuly dotacji, subwencji, CIT, PiT
z kontem 800 ujmowanesq pzelewy dochod6w na rachunek budzetu
w korespondencji
z kontem 133.
przezjednostkibud2etowe, w korespondencji
dochod6w bud2etu powiatu
zrealizowanych
oznacza
stan
Saldo Wn konta 222
przez jednostki bud2etoweobjqtychokresowymsprawozdaniem, lecz nie
zrealizowanych
przekazanych
na rachunekbud2etupowiatu.
baldo Ma konta 222 oznaczastan dochod6wbudzetu powiatu przekazanychprzez jednostki
bud2etowena rachunekbud2etulecznie objqtychokresowymisprawozdaniami.
Typowe zapisy strony Wn konta 222 - ,,Rozliczenia dochod6w bud2etowych"

Tre56 operacji

Konto przeciwstawne

przezjednostkibud2etowe
1. dochodybud2etowezrealizowane
sprawozdafibud2etowych
z
okresowych
w wysokodciwynikajqcych

Typowezapisystrony Ma konta 222- ,, Rozliczeniedochod6wbud2etowych"
TreS€ operacji

Konto przeciwstawne
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1. przelewydochod6wbud2etowychdokonaneprzezjednostkibud2etowe
133
na rachunekbud2etuPowiatu
Ewidencjqszczeg6low4do konta 222 - ,, Rozliczeniedochod6w bud2etowych"prowadzi siQ
na taZaq ieanostkq bud2etowE w spos6b umozliwiajqcy ustalenie stanu rozliczeil
m i jednostkami bud2etowymi z tytulu realizowanychprzez nie dochod6w
z poszczeg6lny
bud2etupowiatu.

Konto 223 - ,, Rozliczeniewydatk6w budietowych"
wydatk6w bud2etowych,, stu2y do ewidencji rozliczer'r
Konto 223 -,, Rozliczenia
z jednostkami bud2etowymi z tytulu dokonanych przez te jednostki wydatk6w
bud2etowych.
Na koncie223 po stronieWn ujmuje sie Srodkiprzekazanez rachunkubudzetu na pokrycie
wydatk6w jednostek bud2etowychw korespondencjiz kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ewidencjonujesiq wydatki dokonaneprzezjednostki bud2etowe
w wysokoSci wynikajqcej z okresowych sprawozdaf bud2etowych tych jednostek
z kontem902.
w korespondencji

Typowe zapisy strony Wn konta 223 - ,, Rozliczeniewydatk6w budietowych"
Konta przeciwstawne.
Tre56operacji
133
z rachunkubudzetuna pokryciewydatk6w
1. przelewySrodk6w
Typowe zapisy strony Ma konta 223 - ,, Rozliczenia wydatk6w bud2etowych"
Konta przeciwstawne
Tre56 operacji
1 . wydatkidokonaneprzezjednostkibudzetowewynikajqce
z okresowychsprawozda6budzetowych

2 . zwrot niewykorzystanych5rodk6w

902
IJJ

Ewidencjaszczeg6lowado konta 223 - ,, Rozliczeniewydatk6w budzetowych"jest
prowadzonana ka2dq jednostkq bud2etowEw spos6b umo2liwiajEcyustalenie stanu
rozficzeriz poszczeg6lnymijednostkami bud2etowymiz tytulu przelanych na ich rachunki
bie2qceSrodk6w przeznaczonychna pokrycierealizowanychprzez nie wydatk6w bud2etu.
Safdo Wn konta 223 oznacza stan przelanych 6rodk6w na rachunki biezqce jednostek
bud2etowychlecznie wykorzystanychna pokryciewydatk6w.
Konto 224 - ,, Rozrachunki budietu ,,
Konto 224 stu2y do ewidencji rozrachunkowz

bud2etami,a w szczeg6lnoSci:
Slrcna g z 22

1) rozliczefidochod6w budzetowych realizowanychprzez urzqdy skarbowe na rzecz
bud2etujednostki samorzEduterytorialnego;
z tytulu udzial6ww dochodachinnych bud2et6w;
2) rozrachunk6w
3) rozrachunk6wz tytulu dotacji i subwencji;
4j rozrachunk6wz tytulu dochod6wpobranychna rzeczbud2etupa6stwa.
Konto i24 mo2e wykazywai dwa salda . SaldoWn oznaczastan nale2nosci, a saldo Ma
stan zobowiEzaribud2etuz tytulu pozostalychrozrachunk6w'
do tego konta prowadzonajest w spos6b umo2liwiajqcyustalenie
Ewidencjaszczeg6lowa
tytul6w oraz wedlug poszczeg6lnych
stanu naleznoSciizobowiqzaFwedtug poszczeg6lnych
budzet6w.

Typowe zapisy strony Wn konta 224 - ,' Rozrachunki budietowe"
Konta przeciwstawne
Tre56 oPeracji
1. naleznedochodyz tytulu udzialuw podatkudochodowym
od os6b fizycznych( ostatniegodnia okresu sprawozdawczego)
2. PrzelewSrodk6wz tytulu niewykorzystanychdotacji
3, nale2nedochody bud2etowezrealizowaneprzez urzqdy skarbowe

901
133
901

(ostatniegodnia okresu sprawozdawczego)

Typowe zapisy strony Ma konta 224 - ,, Rozrachunki budietu"
Tre56 operacji

Konta przeciwstawne

1 . wp{yw dochod6wz tytulu udzialu w podatku dochodowym
od os6b fizycznych
')

wplyw dochod6wz urzqdu skarbowego

-TJJ

133

Konto 225 - ,, Rozliczenie niewygasaj4cych wydatk6w"
slu2y do ewidencji rozliczei z jednostkami budzetowymi z tytulu
Konto 225
przez
te jednostki niewygasajqcychwydatk6w.
zrealizowanych
Na stroni wn konta 225 ujmuj siq Srodki przelane z rachunku bud2etu na pokrycie
wydatk6wjednostekbud2etowych.
niewygasajEcych
Na stronie Ma ujmuj sie wydatki zrealizowaneprzez jednostki bud2etowe oraz przelewy
nYch.
3rodkowniewykorzysta
do konta 225 powinna zapewni6mo2liwo66ustalenia
Ewidencjaszczeg6lowaprowaclzona
tanu rozliczeri z poszczeg6lnymijednostkami budzetowymi z tytuiu przekazanych
wydatk6w.
im Srodk6wna realizacjqniewygasaj4cych
Sltana 10 z 22

Typowe zapisy strony wn konta 225 - ,, Rozliczenie niewygasaj4cych
wydatk6w"
Konta przeciwstawne
Tre56 operacji
1. Srodkipftelanez rachunkuna pokryciewydatk6wniewygasajqcych 133

Typowe zapisy strony Ma konta 225 - " Rozliczenie n iewygasaiacych
wydatk6w"
Konta przeciwstawne
Tre56 operacji
przezjednostki je realizuj4cew wysoko5ci
zrealizowane
l.wydatki niewygasajqce
904
tych jednostek
wynikajEcejz okresowejsprawozdawczoSci
904
2. zwrot niewykorzystanych Erodk6w
mo2liwo6i ustalenia stanu rozliczen
Ewidencja szczeg6lowa powinna zapewnii
jed
plan6w i
nostek wykonujqcychwydatki niewygasajqce.
z poszczeg6lnych
Konto 225 mo2e wykazywai saldo Wn , kt6re oznacza stan nierozliczonych 5rodk6w
przekazanychjednostkom na realizacjQniewygasajEcychwydatk6w.

Konta 227 - ,, Rozliczeniedochod6w ze Srodk6w funduszy pomocowych"
Konto 227 slu2y do ewidencji rozliczel z jednostkami z tytulu zrealizowanychdochod6w
z iunciuszypomocowych.
Na stronie Wn konta 227 ujmuje siQ zrealizowanedochody przez jednostkq w wysokoSci
wynikajAcejz okresowychsprawozdafifinansowych w korespondencjiz kontem 907 , a na
stronie Ma przelewydochod6wna rachunekSrodk6wfunduszy pomocowych, dokonane
z kontem 137.
przezjednostki, kt6re zrealizowalydochody, w korespondencji
Na koniec okresu sprawozdawczegokonto 227 mo2e wykazywai dwa salda. Saldo Wn
oznacza stan dochod6w zrealizowanych przez jednostki ujQte w sprawozdaniach
okresowych, lecz nie przekazanychna rachunekSrodk6wfunduszypomocowych.SaldoMa
okresowym.
oznaczastan dochod6wprzekazanych,lecznie objQtychsprawozdaniem
Ewidencje szczeg6lowq do konta 227 prowadzi siq na kazdq jednostkQ realizujqcE
dochody, w spos6b umozliwiajqcy ustalenie stanu rozliczefi z jednostkami oraz
programami.
poszczeg6lnymi
Konto 228 - ,, Rozliczenia wydatk6w ze 5rodk6w funduszy pomocowych"
Konto 228 slu2y do ewidencji rozliczefi z jednostkami z tytulu dokonanych przez nie
wydatk6w ze 6rodk6wfunduszy pomocowych.
Po stronie Wn tego konta ujmuje siq przelane Srodki z rachunk6w Srodk6w funduszy
z kontem 137. Na stronie
pomocowychna pokryciewydatk6wjednostekw korespondencji
jednostki
przez
w wysokosciwynikajqcej
wydatki
dokonane
sq
228
ujmowane
Ma konla
jednostek
z kontem 908
w
korespondencji
z okresowychsprawozdafi okresowychtych
,
6vona 11222

pomocowych'
Saldo Wn konta 228 oznacza stan przekazanych Srodk6w funduszy
porycie
wydatk6w'
na rachunkijednostek ,lecz jeszczenie wykorzystanychna
jednostkq, w sposob
kazda
prowadzi
na
siq
Z2B
konta
iwiaenc:g szczeg6towq do
przelanych
umoZliwiajEcyusfalenie.stanu rozliczehz poszczeg6lnymijednostkami z tytulu
5rodk6wna realizacjqwYdatk6w.
Typowe zapisy strony wn konta 22a - ,, Rozliczenie wydatk6w ze Srodk6w
funduszy PomocowYch"
Tre56 operacji

Konto przec'wstawne

1. Srodkiprzelanez rachunk6wSrodk6wpomocowych
na pokryciewydatk6w jednostek

137

Typowe zapisy strony Ma konta 22a - ,, Rozliczeniewydatk6w ze Srodk6w
funduszy pomocowych"
Tre56operacji

Konto przeciwstawne

okresowych
przezjednostkiwg sprawozdaf
1. wydatkidokonane

908

Konto 240 -,, Pozostale rozrachunki "
Konto 240 slu2y do ewidencji innych rozrachunk6w zwi4zanych z realizaciE bud2etu,
z wyjEtkiem rozrachunk6wi rozliczei ujmowanych na kontach: 222, 223, 224, 227, 228,
250.260.
Ewidencja analityczna do konta 240 prowadzonajest wedlug kontrahent6w oraz tytulow,
oowinna umo2tiwii ustaleniestanu rozrachunk6wwedlug poszczeg6lnychkontrahent6w
oraz tytul6w.
Saldo konta 24O moaewykazywai dwa salda . Saldo Wn oznaczastan naleznosci, a saldo
Ma stan zobowiEzan.

Typowe zapisy strony Wn konta 24O - " Pozostale rozrachunki"
Konto przeciwstawne
Tre56 operacji
1 . splaty zobowiEzariz tytulu pozostalychrozrachunk6w
2 . blqdy w wyciEgachbankowych
J.

Srodkiz bud2etuna pokryciewydatk6wjednostki
Drzekazane

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

Typowe zapisy strony Ma konta 24O - " Pozostale rozrachunki"
Konto przeciwstawne
Tre5€operacji
6rodkina pokryciewydatk6wjednostki
otrzymane
blqdybankowe

1??

I ?7

1?Q

133,t37,r38
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Konto 25o - ,, Naleino6ci finansowe"
zaliczanychdo nale2noSci
finansowesluzydo ewidencjinale2noSci
Konto 250 -,, Nale2nodci
finansowych , a w szczeg6lno5ciz tytuiu udzielonychpozyczek. Na stronie Wn konta 250
ujmuje sie powstanieizwiekszenie nale2noici, a na stronie Ma zmniejszenienale2noSci
finansowych.
EwidencjQszczeg6lowqdo konta 250 prowadzi siq na ka2dego kontrahenta i tytulu,
kontrahent6w.
ustalenienalezno5ci
od poszczeg6lnych
w spos6bumo2liwiajqcy
nale2no6cifinansowych,
salda.
Saldo
Wn
oznacza
stan
Konto 250 mo2e wykazywai dwa
stan nadplatz tytulu nale2noSci
finansowych.
a saldo Ma oznaczajqce

Typowe zapisy strony Wn konta 25O - ,, Nale2nogcifinansowe"
Tre56 operacji
1. przefewyz tytulu po2yczek
2. naliczonez 96ry odsetkiod udzielonychpo2yczek

Konto przeciwstawne
133
909

Typowe zapisy strony Ma konta 25O - ,, Nale2noScifinansowe"
pozyczek
1. spiataudzielonych
po2yczek
udzielonych
2. umorzenie

133
962

Konto 257 - ,, Nale2no5ciz tytulu prefinansowania"
Konto 257 slu2y do ewidencji naleznofci z tytulu poZyczekudzielonychz bud2etu paristwa
na dofinansowaniezadafi realizowanvchz udzialem 5rodk6w
w ramach orefinansowania
pochodz4cychz bud2etuUnii Europejskiej.
Na stronie Wn konta 257 ujmuje siq powstanie i zwiqkszenienale2no6ciw ramach
prefinansowania,a na stronieMa - ich zmniejszenie
Ewidencja szczeg6lowaprowadzonado konta 257 powinna zapewnii mo2liwo5i ustalenia
kontrahentamiwediugtytul6w nale2no6ci.
z poszczeg6lnymi
stanu nale2noSci
Konta 257 mo2e wykazywai dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSciz tytulu
poiyczek udzielonych w ramach prefinansowania,a saldo Ma - stan nadplat
z tytulu po2yczekdotyczqcychprefinansowania.
w nafe2no5ciach

Konto 260 - ,, Zobowiqzania finansowe"
Konto 260 stu2y do ewidencjizobowiqzarifinansowych, z wyjqtkiem kredyt6w bankowych,
poZyczekiwyemitowanychobligacji.
zaciqgniqtych
a w szczeg6lnoSci
Na stronie Wn konta 260 ujmuje siq warto6i splaconych zobowiqzarifinansowych
, a na stronie Ma warto6i zaciqgniQtychzobowiqzafifinansowych.
Na koniec okresu sprawozdawczegakonto to mo2e wykazywac dwa salda ; Saldo Wn
oznaczastan nadplaconychzobowiqzai finansowych, a saldo Ma oznaczastan zobowiqzari
finansowych.
Ewidencjaanaiitycznado konta 260 powinna zapewni6 mozliwodi ustaleniazobowiqzafi
zobowiqzanfinansowych.
kontrahentamiitytulami zaci4gniqtych
z poszczeg6lnymi
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Typowe zapisy strony Wn konta 260 - ,, Zobowi4zania finansowe"
Konto przeciwstawne
Tre56 operacjl
I

')

splaconezobowi4zaniafinansowez tytulu zaciAgnietych
po2yczeklub wyemitowanychobligacji
po2yczek
umorzeniezaciegnietych

133
962

Typowe zapisy strony Ma konta 260 - ,, Zobowi4zania finansowe"
Tre56 operacji
Konto przeciwstawne
1.' zaci4gnietepazyczkii wyemitowaneobligacje

133

n ia z tytuNuprefinansowania"
Konto 268 - ,, Zobowaqza
Konto 268 sluzy do ewidencjizobowiqzafiz tytulu poZyczekotrzymanychz bud2etu
paristwa w ramach prefinansowaniazadafi realizowanych z udzialem 5rodk6w
pochodzqcych
z budzetuUnii Europejskiej.Na stronie Wn konta 268 ujmuje sie wartoSe
a na stronie Ma
z tytulu po2yczekw ramachprefinansowania,
splaconychzobowiqzah
zobowiqzari
z tytulu po2yczekw ramachprefinansowania.
ujmuje siq wartoSizaciEgniQtych
do konta 268 powinnazapewnii ustaleniestanu zobowiqza6
Ewidencjaszczeg6lowa
mi kontrahentami.
z poszczeg6lny
zobowiqzarl
Konto268 mo2ewykazywaidwa salda.SaldoWn oznaczastan nadplaconych
prefinansowania,
po2yczek
w ramach
a saldo Ma stan zobowiqzari
z tytulu zaciEgniQtych
po2yczekna prefinansowanie.
z tytulu zaciAgnietych
Typowe zapisy strony Wn konta 26A - ,, Zobowiqzania z tytulu prefinansowania".
Tre56operacji
Konto przeciwstawne
po2yczek
1. splatazaciEgnietych

138

Typowe zapisy strony Ma konta 26A -,, Zobowi4zania z tytulu prefinansowania"
Konto przeciwstawne
Tre56 operacji
1. zaciqgniqtepoiyczki na prefinansowanie

138

Konto 29O - "Odpisy aktualizujece nale2noSci"
Konto 290 - "Odpisy aktualizujAcenale2no5ci",slu2y do ewidencjonowaniaodpisow
aktualizujqcychnaleznoSci.Na stronie Wn konta 290 ujmuje sie zmniejszeniewarto6ci
odpis6w aktualizujAcychnalezno5ci,a na stronie Ma wartoSi odpis6w aktualizujEcych
nale2no6ci""
nale2no6ci.
SaldoMa konta 290 aznaczawartoS6odpis6waktualizujqcych
Konto 901 -,, Dochody bud2etu"
dochod6wbud2etupowiatu.
Konto901 slu2ydo ewidencjiosiqgniqtych
Na stronie Wn konta 901 ujmuje siQ przeniesienie,w koricu roku, sumy osiqgnietych
dochod6wbud2etuna konto 961.
Na stronieMa konta 901 ujmuje siq dochodybud2etu:
svonal4zzz

1) na podstawie sprawozdarl bud2etowychjednostek bud2etowych, a w zakresie
dochod6w budzetu paristwar6wnie2na podstawiesprawozdaribud2etowychurzqd6w
obsiugujqcychorgany podatkowe,w korespondencjiz kontem 222;
2) na podstawiesprawozdafiinnychorgan6ww zakresiedochod6wbud2et6wjednostek
samorzqduterytorialnego,w korespondencji
z kontem 224;
3) inne dochody bud2etowe,w szczeg6lno5ci
subwencje i dotacje, w korespondencji
z kontem 133;
4) z tytulu rozrachunk6wz innymi bud2etamiza dany rok bud2etowy,w korespondencji
z kontem 224;
5) wlasnew korespondencji
z kontem 133.
Ewidencja analityczna do konta 901 prowadzona jest wedlug podzialek klasyfikacji
jednostekbud2etowych.
bud2etowejna podstawiesprawozdari
Saldo Ma konta 901 oznaczasumq osi4gniqtychdochod6w budzetu powiatu za dany rok.
PoddatE ostatniegodnia roku budzetowegosaldokonta 9O1 przenosisie na konto 961 .

Typowe zapisy Wn konta gAL - ,, Dochody budietu"
Tre6doperacji

Konta przeciwstawne

1. przeniesienie
na koniecroku osiAgnietych
dochod6w

961

Typowe zapisy Ma konta 9O1 - ,, Dochody bud2etu"
Tre56 operacji

Konta przeciwstawne

1. dochodybudzetuustalonena podstawiesprawozdafjednostkowych
2. dochodybud2etuz tytutu otrzymanychdotacjiisubwencji
3. dochodv wlasnebud2etu
4. dochodybudzetuz tytulu rozrachunk6wz innymi budzetami
5.przeniesienie
nie wykorzystanych
wydatk6wniewygasajEcych
na dochody/zgodnie z uchwal4 budzetowq/
6. dochodyzgodnieze sprawozdaniami
urzqd6wskarbowych

222
133
222
224
904
224

Konto 9O2 - "Wydatki budzetu"
Konto902 slu2ydo ewidencjidokonanychwydatk6wbud2etowychbud2etu.
Na stronieWn konta 902 ujmuj sie wydatki:
1) jednostekbud2etowychna podstawieich sprawozdahfinansowych,w korespondencji
z kontem 223,
2) z tytulu rozrachunk6wz innymi bud2etami,w korespondencji
z kontem 224;
3) wlasnew korespondencji
z kontem 133.
Na stronieMa konta 902 ujmuje sie przeniesienie,
w koricuroku, sumy dokonanych
wydatk6wbudzetowychna konto 961.
Ewidencjaszczeg6lowado konta 902 powinna umo2liwi6ustaleniestanu poszczeg6lnych
wydatk6w wedlug podzialekklasyfikacjibudzetowej.
SaldoWn konta 902 aznaczasume dokonanychwydatk6wbud2etuw roku bud2etowym.
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saldo konta 902 przenosisie na konto 961 -,, niedobor
Ostatniegodnia roku bud2etowego
lub nadwvzkabudZetowa"

Typowe zapisy strony Wn konta 9O2 - ,,Wydatki bud2etu"
Konta przeciwstawne'
223
1. wydatkijednostekbudzetowychna podstawieich sprawozdafi
Tre56 operacji

2. wydatkiwlasnebudzetu

IJJ

Typowe zapisy strony Ma konta 9o2 - ,,Wydatki bud2etu"
Tre56 operacji
sumy
w koricuroku bud2etowego
1. przeniesienie
bud2etu
wykonanychwydatk6w bud2etowych

Konta przeciwstawne.
961

Konto 9O3 -,, Niewykonanewydatki ,,
Konto 903 slu2y do ewidencji niewygasajqcychwydatk6w zatwierdzonych do realizacji
w latachnastqpnych.
Na stronie Wn konta 903 ujmuje siq warto5i niewykonanychwydatk6w zatwierdzonych
z kontem 904.
w korespondencji
do realizacjiw latach nastQpnych
PoddatEostatniegodnia roku budzetowegosaldo konta 903 przenosisiq na konto 961.
Typowe zapisy strony Wn konta 9O3 - ,,Niewykonane wydatki"
Tre56 operacji
do realizacji
1. nie wykonanewydatki zatwierdzone
w nastepnychlatach/uchwalaRady/

Konta przeciwstawne.
904

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

Konta przeciwstawne.
Tre56 operacji
961
dnia roku bud2etowego
saldapoddatAostatniego
1. przeniesienie
Konto 9O4 - ,, Niewygasaj4ce wydatki ,,
Konto 904 slu2y do ewidencji niewygasajqcychwydatk6w w roku bud2etowym .
Na stronieWn konta 904 ujmuje siq:
1) wydatkijednostekbud2etowychdokonanew ciezarplanu niewygasajqcych
z kontem
wydatk6w,na podstawieich sprawozdaibudzetowychw korespondencji
z2>:

wydatk6wna dochodybud2etowe'
niewygasajEcych
2) przeniesienie
zatwierdzonychniewygasajqcychwydatkow.
siq
wielkofi
ujmuje
l\a stronie Ma konta 904
planu wydatk6w
Konto904 mo2ewvkazywaisaidoMa do czasuzrealizowania
planu niewygasajqcych
wydatk6w.
lub do czasuwyga6niqcia
niewygasajqcych
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Typowe zapisy strony Wn konta 9O4 - ,,NiewygasajEce wydatki"
Konta przeciwstawne
Tre56 operacji
jednostek
planem
bud2etowychzgodniez
1. wydatki
225
wydatk6w, na podstawiesprawozdari
niewygasajqcych
Typowe zapisy strony Ma konta 9O4 - ,,NiewygasajQce wydatki"

Tre56 operacji
wydatk6wniewygasajqcych
1 . warto6izatwierdzonych

Konta przecawstawne
903

6rodk6w
2 . uchwalaRadyo dochodachw zwiqzkuz niewykorzystaniem
r6wnowaftoSci
wydatk6wdokonanychz wyodrqbnieniem
3 . przeniesienie

901

rachunk6w6rodk6wfinansowychfunduszypomocowychobjqtych
960

planem niewygasajEcychwydatkow
Ewidencja szczeg6lowa winna
niewygasajEce.

wykaza( stan

Srodk6w na

poszczeg6lne wydatki

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
dochodowna konto 967.
Na stronie Ma konta 907 ujmuje siq dochody osiEgniQtez tytulu realizacji funduszy
pomocowych.
Ewidencjaszczeg6lowado konta 907 powinna umozliwii ustaleniestanu poszczeg6lnych
funduszywedlugich rodzaj6w.
dochod6wposzczeg6lnych
na koncie907 saldonie wystQpuje.
Na koniecroku budZetowego
Typowe zapisy strony Wn Konta 9O7 - ,, Dochody z funduszy pomocowych"
Konta przeciwstawne
Tre56 operacji
dochod6w
w korlcuroku sumy osiEgnietych
1" przeniesienie

967

Typowe zapisy strony Ma konta 9O7 - ,, Dochody z funduszy pomocowych"
Konta przeciwstawne
Tre56 operacji
1. dochodyosiqgnietez tytulu realizacjifunduszypomocowych

227

Konto 908 - ,, Wydatki z funduszy pomocowych"
Konto908 slu2ydo ewidencjidokonanychwydatk6ww ciqzar funduszypomocowych.
Na stronie Wn konta 908 ujmuje siq wydatki na podstawie sprawozdai jednostek
z reaiizacjiwydatk6wze 5rodk6wfunduszypomocowych.
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Na stronie Ma konta 908 ujmuje siQ przeniesienie,w koficu roku, sumy dokonanych
wydatk6w na konto 967.
Ewidencjaszczeg6lowado konta 908 powinnaumozliwii ustaleniestanu poszczeg6lnych
funduszypomocowych.
wydatk6wposzczeg6lnych
No koniecroku budzetowegona koncie908 saldonie wystQpuje.
Typowe zapisy strony wn konta gOa - ,,Wydatki z funduszy pomocowych"

Tre56 operacji
Konta przeciwstawne
jednostek
sprawozdafi
1. wydatkiustalonena podstawie
228
wydatki
realizujEcych
Typowe zapisy strony Ma konta 9O8 - ,,Wydatki z funduszy pomocowych"
Tre56 operacji
w koricuroku sumy wydatk6w
1. przeniesienie

Konta przeciwstawne
967

Konto 9O9 - ,, Rozliczenia miqdzyokresowe ,,
Konto 909 slu2y do ewidencji rozliczehw czasie.
Ewidencja szczeg6lowado konta 909 powinna umozliwit ustalenie stanu rozliczefi
miqdzyokresowychwedlug ich tytul6w.
Konto909 mo2ewykazywaisaldodwustronne.

Typowe zapisy strony Wn konta 909 - ,,Rozliczeniamiedryokresowe"
Tre56 operacji
Konta przeciwstawne
subwencjii dotacjido dochod6ww nastepnym
1. przeniesienie
roku bud2etowvm

901

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

Tre56 operacji
Konta przeciwstawne
idotacjaw grudniu
1. otrzymana
subwencja
oSwiatowa
TJJ
na styczerinastqpnegoroku bud2etowego
Konto 960 - ,, Skumulowana nadwyika lub niedob6r na zasobach bud2etu"
Konto 960 slu2y do ewidencji stanu skumulowanych niedobor6w lub nadwy2ek
bud2etowychz lat ubieglych.
W ciEgu roku bud2etowegokonto 96O przeznaczonejest do ewidencji operacji dotyczEcej
zmn;ejszenia lub zwiqkszenia skumulowanych niedobo16w lub nadwyzek bud2etu.
na stronie Ma lub Wn konta 960 ujmuje siQ pod datE zatwierdzenia
W szczegolno5ci
z
wykonania bud2etu
Pod datE zatwierdzenia sprawozdania
sprawozdania
roku/ na stronieWn lub Ma ujmowanesq przeniesienia
sald kont
finansowegolnastQpnego
961 i 962. Na koniecokresukonto 960 mo2ewykazywaisalda:
niedoborubud2etupowiatudanegoroku"
Wn konta 960 oznaczastan skumulowanego
Ma konta 960 oznaczastan skumulowanejnadwy2kibilansowejpowiatudanegoroku.
Typowe zapisy strony Wn konta 960 - ,, Skumulowana nadwy2ka lub niedob6r
budietu'"
Tre66 operacji
Konto przeciwstawne,
Strona18z 22

1. przeniesienie
deficytubud2etuza dany rok pod datq zatwierdzenia
sprawozdaiz
bud2etu
961
2. przeniesienie
ostatniegodnia roku budzetowego
koszt6wfinansowychi pozostalychkoszt6woperacyjnych pod datE przyjqcia
sorawozdania
z bud2et962

Typowe zapisy strony Ma konta 960 - ,, Skumulowana nadwyika lub niedob6r
budietu"
Tre56 operacji

Konto przeciwstawne.

nadwy2kibudzetowejza dany rok pod datE przyjqciasprawozdafi
1. przeniesienie
z budzetu
961
przeniesien
przychodow
pozostalych
przychod6w
2.
ie
finansowychi
operacyjnychpod data
przyjqcia sprawozdariz bud2etu
962

Konto 961 -,, Nadwy2ka lub niedob6r budietu ,,
Konto 961 s.lu2ydo ewidencjiwyniku wykonaniabud2etu- nadwyzki lub deficytu budzetu
danego roku budzetowego, z wyjEtkiem czq6ci dotyczqcej finansowania program6w
ze Srodk6wpomocowych.
Pod datq ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje siq
przeniesienia poniesionych w
ciAgu roku bud2etowego wydatk6w bud2etu,
w korespondencjiz kontem 9A2 oraz niewykonanych wydatk6w , w korespondencji
z kontem 903.
Po stronieMa ujmuje siq pod tE sama datq przeniesienia
zrealizowanych
dochod6wbud2etu
powiatuw korespondencji
z kontem901.
Na koniecroku konto 961 mo2e wykazywai dwa salda . Saldo Wn oznaczastan deficytu
bud2etowego,saldoMa stan nadwy2kibudzetowej.
W roku nastQpnympod datq zatwierdzeniasprawozdaniaz wykonania bud2etu, saldo
konta 961 przenosisie na konto 960 .
Typowe zapisy strony Wn konta 96L - ,, Niedob6r lub nadwy2ka bud2etu"
Tre66 operacji
Konto przeciwstawne.
1. przeniesienie
na koniecroku bud2etowego
wydatk6wbud2etu
na koniecroku bud2etowegoniewykonanych
wydatk6w
2. przeniesienie
3. przeniesienienadwyzki bud2etowejza rok bie2qcy

902
903
960

Typowe zapisy strony Ma konta 961 - ,, Niedob6r lub nadwyika budietu"
Tre66 operacji
Konto przeciwstawne.
na koniecroku budzetowegodochod6wbud2etu
901
1. przeniesienie
przeniesienie
pod
niedoborubudzetuza rok ubiegly
datE
2.
960
zatwierdzenia
bud2etu
Konto 962 - - Wynik na pozostalych operacjach"
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Konto 962 slu2y do ewidencji pozostalych operacji niekasowych takich jak: 16znice
kursowe zwiEzane z zaciEgnieciempo2yczek i kredytow w walutach obcych , dyskonto
odsetek oraz umorzeri po2yczeki kredyt6w.
Na stronie Wn konta 962 ujmuje siq koszty finansowe oraz pozostale koszty operacyjne
zwiAzanez operacjamibud2etowymi.
Na stronie Ma konta 962 ujmuje sie przychody finansowe oraz pozostale przychody
operacyjnezwiAzanez operacjamibudzetowymi.
Na koniec roku budzetowegosaldo moze wykazywaasaldo Wn oznaczajqcenadwy2kQ
koszt6wnad przychodamilub saldo Ma oznaczajqcenadwy2kqprzychod6wnad kosztami.
Pod datE zatwierdzeniasprawozdaniaz wykonania bud2etusaldo przenosi siq na konto
960.

Typowe zapisy strony Wn konta 962 - ,, Wynik na pozostalych operacjach"
TreS€operacji
Konta przeclwstawne
1. przeksiqgowaniekosztowfinansowych;
- odsetki od kredytu - dyskonto
- ujemne r62nicekursoweod kredyt6w w walutach obcych
- dyskonto , odsetki
- umorzenieudzielonychkredyt6w,po2yczek
2. przeksiegowaniepozostalychkoszt6w:
- umorzenieudzielonychpo2yczek
- pozostalekoszty operacyjnezwiqzanez operacjami
bud2etowymi
pod datEzatwierdzenia
3. przeniesienie
sprawozdai

133,909
134
260

r34,250
250
.tJJ

960

Typowe zapisy strony Ma konta 962 - ,, Wynik na pozostalych operacjach"
Tre56 operacji
Konta przeciwstawne
1. Przychodyfinansowe:
- odsetkiod udzielonychpo2yczekoraz od Srodk6w
733 , t37 ,I39,9O9
na rachunkachbankowych
- dodatnier62nicekursoweod kredyt6w w walutach obcych
t34
pozostalychprzychod6w:
2. Przeksiqgowanie
- urnorzeniezaciagniQtychkredyt6w i po2yczek
L34 ,260
- pozostaleprzychodyoperacyjnezwiEzanez operacjami
133
budzetowymi
pod
przeniesienie
sprawozdania
960
datE zatwierdzenia
3.
Konto 967 - ,, Fundusze pomocowe,,
Konto967 slu2ydo ewidencjistanu i zmian funduszypomocowych.
Pod datq ostatniegodnia roku bud2etowegona koncie967 ujmuje sie na stronie Wn saldo
konta908, a na stronieMa saldokonta 907,
Ewidencjq szczeg6lowqdla poszczeg6lnychfunduszy pomocowych prowadzi sie wedtug
zasadFokre6lonychw przepisachdotyczqcychka2degofunduszulprogramul "
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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 dokonanychwydatk6w
908
Typowe zapisy strony Ma konta 967 - ,, Fundusze pomocowe"
Tre56 operacji
Konta przeciwstawne
przeniesienie
1.
w kor'rcu
roku dochod6wfunduszypomocowych
907
Konto 968 - "Prywatyzacja"
Konto 968 slu2y do ewidencjiprzychod6wi rozchod6wdotyczqcychprywatyzacji.
Na stronie Wn ujmuje siq rozchody pokryte Srodkami z prywatyzacji, a na stronie Ma przychodyz tytulu prywatyzacji.
Ewidencjeszczegolowqdo konta 968 prowadzi siq wedlug podzialek klasyfikacji i tytul6w
p rywatyzacji.
Konto 968 mo2e wykazywai saldo Ma oznaczajqcestan 6rodk6w z prywatyzacji.
C . Zasady_funkcionowania kont pozabilansowych.
Konto 991 - ,, Planowane dochody budietu"
Konto 991 slu2y do ewidencjiplanu dochod6wbudzetu powiatu oraz jego zmian w crEgu
roku bud2etowego.
Na stronieWn konta 991 ujmuje sie zmiany bud2etuzmniejszajqce
plan dochod6wbud2etu
oowiatu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje siq planowane dochody oraz zmiany bud2etu powiatu
planowanedochody.
zwiqkszajqce
Saldo ma konta 991 okre5la w ciAgu roku wysoko5i planowanychdochod6w bud2etu
Dowiatu.
Pod datq ostatniegodnia roku bud2etowego
sumq r6wnq saldu konta ujmuje sie na stronie
Wn konta 991.
Konto 992 - Planowane wydatki budietu"
Konto 992 siu2y do ewidencjiplanu wydatk6w oraz zmian budzetu powiatu
w ciEguroku bud2etowego.
Na stronie Wn konta 992 ujmuje siq planowanewydatki zmianytego planu w ciqgu roku
bud2etowego.
Na stronie Ma konta 992 ujmowane sq zmiany bud2etu zmniejszajqcelub zablokowane
wydatki budzetu w ciagu roku budzetowego.
SaldoWn konta 992 okre6laplan wydatk6wbud2etupowiatuw ciEguroku budzetowego.
Pod datE ostatniegodnia kazdegoroku bud2etowegosume r6wnq saldu konta ujmuje sie
na stronieMa konta 992.
Slrcna 21 z 22

Konto 993 - ,, Rozliczenia z innymi bud2etami"
Konto 993 slu2y do pozabilansowejewidencjirozliczefiz innymi bud2etami kt6re nie
podlegajqewidencjina kontachbilansowych.
irrastionii Wn konta 993 ujmuje sig nale2noiciod innych budzet6w oraz splatQzobowiEzan
wobec innvchbudzetow'
Na stronie Ma konta 993 ujmuje siQ zobowi4zaniawobec innych bud2et6w oraz wPiatY
otrzymanychod innychbud2et6w
nale2no6ci
1. Konto 993 mo2e wykazywaddwa salda. Saldo Wn oznaczastan naleznoSciod innych
bud2et6w, a saldoMa stan zobowiqzariwobecinnych bud2et6w
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Zalqcznik nr 2 do
Nr 29110
ZarzEdzenia
Starosty Puttuskiego
z dnia27 kwietnia2010 r.

Nazwadokumentu:
Zakladowy plan kont
(dla Starostwa Powiatowego w Pultusku)

Numerdokumentu:
DS-17

Plan kont dla jednostki budietowej - Starostwa Powiatowego w Pultusku
A. Wykaz kont syntetycznych.
1. Kontabilansowe
Zesp.6lO - Maietek trwaty
011 - Srodkitrwa+e
Srodkitrwale
013 - Pozostate
Ol4 Zbiorybiblioteczne
jednostek
015 - Mieniezlikwidowanych
i prawne
020 Wartosciniematerialne
aktywafinansowe
030 Dtugoterminowe
Srodk6w
trwalychorazwarto6ciniematerialnych
i prawnych
071 Umorzenie
072 UmorzeniepozostalychSrodk6wtrwalychoraz warto6ciniematerialnych
prawnychi zbior5wbibliotecznych,
073 - Odpisyaktualizacyjne
dlugoterminowe
aktywafinansowe
080 Inwestycje(Srodkitrwale w budowie)
Zesp5l 1 - Srodki pieniqine i rachunki bankowe
1 0 1- K a s a
130 - Rachunkibiezacejednostekbudzetowych
132 - Rachunkidochod6wwlasnychjednostekbud2etowych
i35 - Rachunki5rocjk6wiunciuszyspecjainegoprzeznaczenia
137 - Rachunki
Srodk6wfunduszypomocowych
138 Rachunki
Srodk6wna prefinansowanie
r
a
c
h
u n kbi a n k o w e
139 Inne
papierywartosciowe
140 Kr6tkoterminowe
i inne6rodkipieniQzne
Zesp6l 2 - Rozrachunki i roszczenia
z odbiorcami
i dostawcami
201 Rozrachunki
221 Nalezno6ci
z tytulu dochod6wbud2etowych
222 - Rozliczenie
dochod6wbudzetowych
223 Rozliczenie
wydatk6wbudzetowych
224 Razliczenie
udzielonychdotacji
225 - Rozrachunki
z budzetami
226 Dlugoterminowe
nalezno6ci
budzetowe
227 - Rozliczenie
dochod6wze Srodk6wfunduszypomocowych
228 - Rozliczenie
wydatk6wze Srodk6wfunduszypomocowych
publicznoprawne
229 Pozostale
rozrachunki
231 Rozrachunki
z tytulu wynagrodzef
234 Pozostale
rozrachunki
z pracownikami
240 Pozostale
rozrachunki
257 - NaleznoSci
z tytulu prefinansowania
268 Zobowiqzania
z tytutuprefinnasowania
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nalezno5ci
290 - OdpisyaktualizujEce
Zesp6N3 - Materialy i towary
310 - Materialy
Zesp6l 4 - Koszty wedlug rodzai6w i ich rozliczenie
400 - Kosztywed+ugrodzaj6w
401 - Amortyzacja
Zesp5l 6 - Produkty
koszt6w
miqdzyokresowe
640 - Rozliczenia
Zesp6l 7 - Przychody i koszty ich uzyskania
produkt6wi kosztich wytworzenia
700 * Sprzedaz
740 Dotacjei 6rodkina inwestycje
750 - Przychodyi kosztyfinansowe
przychodyi koszty
760 - Pozostate
761 Pokrycieamortyzacji
Zespol 8 - Fundusze, rezeruty i wynik finansowy
8 0 0 - F u n d u sjze d n o s t k '
orazSrodkiz bud2etuna inwestycje
810 - Dotacjebud2etowe
wynikufinansowego
820 Rozliczenie
przychod6w
miqdzyokresowe
i
rozliczenie
Rezerwy
840
socjainych
funciuszswiacjczeh
851 Zakiadowy
pozabud2etowe
853 Fundusze
jednostek
855 - Funduszmieniazlikwidowanych
orazwynikfinansowe
860 Stratyizyski nadzwyczajne
2. Kontapozabilansowe
980 981 996 997 998 999 -

Planfinansowywydatk6wbud2etowych
wydatk6w
Planfinansowyniewygasajqcych
jednostekbud2etowych,
dochod6wwlasnych
Zaangazowanie
pomocowych
funduszy
Srodk6w
Zaanga2owanie
roku bie2qcego
wydatk6wbudzetowych
Zaangazowanie
przyszlychlat
wydatk6wbudzetowych
Zaangazowanie
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B. Zasadvfunkcjonowaniakont svntetycznych stosowanvchw jednostce
budietowei Starostwa Powaatowegow Pultusku
Konto 011- ,,Srodkitrwale"
wyodrqbniapiqi grup Srodk6wtrwalych:
Ustawao rachunkowo6ci
1) gruntywlasne
2 ) b u d y n kii b u d o w l e
i maszyny
techniczne
3) urzqdzenia
4) Srodkitransportu
5) pozostaleSrodkitrwale.
Ewidencja
szczeg6towa
6rodk6wtrwalychpowinnabyi prowadzona
w formieksiAg
rzowych.
inwenta
siq:
Na stronieWn konta011 ewidencjonuje
- przyjqciedo u2ytkowania
Srodk6wuzyskanych
z:
(inwestycji)
zakoriczenia
Ma O8O
budowy
nieodplatnego
otrzymaniaSrodkatrwalego- Ma 8OO
- przychodynowychlub u2ywanychSrodk6wtrwalychpochodz4cych
z zakupuMa O8O,8OO
- zwiqkszeniewartosci poczEtkowejwynikajqcej z przeszacowaniaa takze
- Ma 8OO
z poniesionych
naklad6wna ulepszenia
sie:
Na stronieMa konta011 ewidencionuje
- 6rodkitrwalepostawione
w stan likwidacji;do wysoko5cinaliczonego
umorzenia
Wn 071; w wysoko6ci
warto6cinettoWn 8OO
- nieodplatne
przekazanie
Srodk6wtrwalych;w warto6cinettoWn 800; w warto6ci
naliczonego
umorzeniaWn O71
- wartoSd sprzedanych Srodk6w trwalych; wartoS6 netto Wn 800; warto6i
Wn O71,
naliczonego
umorzenia
- obnizeniewartogi pozEtkowjSrodkatrwalego na skutek urzqdowejaktualizacji
wycenyWn 800,
prowadzona
do konta011 powinnaumo2liwi6:
Ewidencja
szczeg6lowa
1. ustaleniewarto6cipocz4tkowejposzczeg6lnych
Srodk6wtrwalych
kt6rympowierzono
Srodkitrwale
2. ustalenie
os6blub kom6rekorganizacyjnych,
umorzeniai amortyzacji
3. nalezyteobliczenie
Konto 011 wykazujewyl4czniesaldo Wn, kt6re oznaczastan Srodk6wtrwalych
wedlugich wartoici poczqtkowej(brutto)
Konto 013-,,PozostaleSrodkitrwale"
stanuoraz zwiqkszerii zmniejszeriwartosci
Konto013 sluzydo ewidencjonowania
pocz4tkowejpozostalychSrodk6w trwalych wydanych na potrzeby dzialalno:ici
jednostki,kt6re podlegajqumorzeniuw pelnej warto6ciw miesiqcu
podstawowej
wydaniado uzytkowania^
Na strqnie-lrynkp_n@;
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- przyjeciepozostalychSrodk6wtrwalychz zakupu- Ma 1O1, l3O' t32, zOt'
- Ma O72
pozostalych
- otrzymanienieodplatnie
Srodkowtrwa+ych
- ujawnionenadwyzki- Ma 24O
Na
suonie Ma konta 013 clyldenejQn]J-e-sLAl
-rozcn6d,
sprzeda2,zniszczeniapozostalych6rodk6wtrwalych - Wn O72
- niedoboryi szkody- Wn 24O
- nieodptatne
pozostalych
Srodkdwtrwalych- Wn O72
przekazanie
ewidencjaprowadzonado konta 013 powinna umozliwii ustalenie
Szczeg6lowa
warto6cipoczqtkowei5rodk6wtrwalych oddanychdo uzywaniasraz os6b lub
w kt6rymznajdujqsiq pozostale6rodkitrwale'
kom6rekorganizacyjnych,
Konto 013 wykazuje saldo wn, kt6re wyra2a warto6i poczqtkowqpozostalych
siQw u2ywaniu.
Srodk6wtrwalychznajduj4cych
Konto O14 -,,Zbiorv biblioteczne"
tionto Of+ sluzy do ewidencjistanu oraz zwiqkszedi zmniejszeriwarto6cizbior6w
fachowychi pedagogicznych.
szkolnych,
naukowych,
bibliotecznych
sie :
Wn konta014 ewidencionuje
Na_stronie
- przych6dzbior6wbibliotecznych- Ma 1O1'13O,132'20l
- Ma O72
- otrzymanenieodptatnie
- Ma 24O
- ujawnionenadwyzki
siQ:
Na stronie Ma konta014 ewidencionuje
przekazania
- rozch6dz tytulu likwidacjilub nieprzydatnych
zbior6w,nieodplatnego
Wn O72
lub sprzedazy
- niedobor6w
i szk6dWn 24O,O72.
prowadzonado konta 014 powinnaumozliwi6ustalenie
Ewidencjaszczeg6lowa
z dalszym podzialemokre$lonym
zbior6w bibliotecznych,
stanu poszczegolnych
przepisach.
w odrQbnych
Konto 014 wykazuje saldo Wn, kt6re wykazuje stan zbior6w bibliotecznYch
w jednostce.
fachowychna koncie014.
W Starostwienie prowadzisiq ewidencjiwydawnictw
Konto O15 - ,,Mienie zlikwidowanvch jedrgslef,'
Kontoto slu2y do ewidencjistanu oraz zwiqkszerii zmniejszeriwarto6cimienia
przyjQtego przez organ zalozycielskilub nadzorujqcy po zlikwidowanych
czyli
przedsiqbiorstwach
komunalnychlub innej podleglejjednostceorganizacyjnej,
kultury'
pomocniczym
instytucii
gospodarstwie
oraz
zakladziebud2etowymlub
_815ewidencionuie siq;
Ne,strSmC_Wn_kenla
- przyjQcieprzez organ zalo2ycielski
mienia zlikwidowanejjednostki podleglej
wedlugwarto6ciwynikajqcejz bilansulikwidacyjnegoMa 855'
- zwiqkszenie
przedsiqbiorstwa
o nadwy2kqwartoSci
warto6cimieniazlikwidowanej
przekazanego
sp6lce do
wynik-ajqcejz wyceny ponad warto6i bilansowqmienia
korzystaniaMa 855,
odplatnego
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-

-

przyjecieprzez organ zalozycielskilub nadzorujqcymienia zwr6conegoprzez
spotkq Ma 226
Na stronieMa konta015 ewidencionuie
siei
przekazanie
(pozostaiego
po
jednostce)sprzedanego,
mienia
zlikwidowanej
ale
jeszcze niesplaconego lub oddanego do odplatnego korzystania
WN 226
zmniejszenie
wartoScimieniazlikwidowanego
przedsiqbiorstwa
o r6znicqmiqdzy
wycenEmieniaprzekazanego
sp5lcea jego warto5ci4bilansowEWn 855
wartosemienia zaplaconego
lub przekazanego
sp6lkomjako udzial jednostki
samorzAdu
terytorialnego
albo przejqtegona wlasnecele- r6wnoleglyzapisWn
8OO Ma 8OO a tak2e przekazanegonieodplatnie innym jednostkom
Wn 855
przezpowiat Wn 855
likwidacjamieniaprzeprowadzona
Ewidencjqszczeg6lowqmo2e stanowii bilans likwidacyjny zlikwidowanej
jednostki wrcz zalilcznikami.
Saldo konta 015 moze wykazywadsaldo Wn , kt6re oznaczastan mienia
jednostekwedlugwarto6ciwynikajqcejz bilansutych jednostek
zlikwidowanych
a nie przekazanegoinnym sp6tkom lub jednostkom organizacyjnymczy
na wlasnepotrzeby.

Konto 020- ,,Warto6ciniematerialnei prawne"
Konto to stu2y do ewidencji stanu oraz zwiqkszeri i zmniejszef warto6ci
poczqtkowejwartosci niematerialnychi prawnych,do kt6rych zalicza siQ w
szczeg6lno6ci:oprogramowanie komputerowe o przewidywanym okresie
uzytkowaniapowyzejjednego roku. EwidencjQ
analitycznado tego konta jest
prowadzona
w formieewidencjiwarto6ciniematerialnych
i prawnych.
q20
Na stronieWn konta
ksiqgujesie:
- przych6d warto6ci niematerialnychi prawnych zakupionych ze 6rodk6w
biez4cych(podlegajqcejednorazowemuumorzeniuw 100 o/o warto6ci)
M a 1 O 1 ,l 3 O , 2 O L ,
- otrzymanenieodplatnie
warto6ciniematerialne
i prawne uzywanei umorzone
w 1007o Ma O7L, O72
Na stronie Ma konta lZOkSrCSujeSlCi
- rozch6dwarto6ciniematerialnych
i prawnychumorzonychw 100 o/owartosciWn O72, umarzanych
stopniowowarto6i dotychczasowego
umorzeniaWn 071,
warto6inieumorzona
Wn 800,
Konto 020 wykazuje saldo Wn, kt6re oznaczastan warto6ci niematerialnych
i prawnychw wartofci poczEtkowej.
Konto 030-,, Dlugoterminoweaktywafinansowe"
Konto 030 sluZy do ewidencji dlugotrwatych aktyw6w finansowych,
w a szczeg6lno6ci:
gospodarczych,
1) akcjii udzial6ww obcychpodmiotach
papier6w
2) akcji i innych dlugoterminowych
warto6ciowych,
traktowanychjako
lokatyo terminiewykupu dlu2szymni2 rok,
3) innych dlugotrwalych aktyw6w finansowych
strona
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Na stronieWn konta 030 ksiQgule-sjgi
- zakup dlugoterminowych
papier6wwartosciowych
w cenie nabycia- Ma 101,
13O, 244,
- Ma 101, 131, 135
- udzielenie
po2yczki
dlugoterminowej
- Ma 750
- przypisane
po2yczek
odsetkiod udzielonych
- przekazanie
udzial6ww Srodkachpieniq2nychMa 130
- przekazanieudzial6w w formie wkladu niepieniqznegow postaci mienia ze
jednostekMa 8OOr6wnolegle
Wn 855 Ma O15
zlikwidowanych
Na stronieMa konta030 ksiequiesiq:
- sprzeda2 udzial6w i dlugoterminowychpapier6w warto6ciowych (wg ceny
ewidencyjnejskorygowanqo trwalq utratq warto6ci- Wn 75O
- obni2eniewarto6cipapier6wwarto5ciowychna skutek trwalej utraty warto5ciWn 75O
- Wn 1O1, 131, 135
- splatypo2yczek
dlugoterminowych
- Odpisanie
po2yczek Wn 76O
nie6ci4galnych
- Uzyskane w wyniku likwidacji sp6lki skladniki masy upadlo6ciowejlub
l i k w i d a c y j nW
ejn 101,13O,O11,O13,310
powinnazapewni6ustaleniewarto6ciposzczeg6lnych
Ewidencjaszczeg6lowa
aktyw6wfinansowych.
dlugoterminowych
skladnik6w
Konto 071 - ,,UmorzenieSrodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych
iprawnych"
Konto 071 pfteznaczonejest do ewidencji zmniejszeri wartoSci poczqtkowej
iprawnych z tytulu umorzenia.Wg
Srodk6wtrwalychiwarto6ci niematerialnych
dnia
dokonujesiq od pierwszego
odpis6wumorzeniowych
stawekamortyzacyjnych
miesiEcanastQpujqcegopo miesiAcu,w kt6rym Srodki trwale i inne warto3ci
przyjQtedo uzytku.
i prawnezostalyw spos6budokumentowany
materialne
Na stronieWn konta071 ksiequiesie:
- naliczoneumorzenieSrodk6wtrwalych wycofanychz eksploatacjina skutek
zuzycia,zniszczenialub w wyniku sprzeda2ylub nieodplatnegoprzekazaniaMa O11
- Ma O2O
- spisaniewartoSci
niematerialnych
i prawnychw pelniumorzonych
- zmniejszenie
w wynikuaktualizacji
wyceny5rodk6wtrwalychMa 8OO
umorzenia
071 ksieguiesiQ:
Na stroniql'la-kgnta
- naliczona amortyzacja Srodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych
i prawnych- Wn 40l
- dotychczasoweumorzenie otrzymanych: podstawowychSrodk6w trwalych
wartoSciniematerialnych
i prawnychWn O2O,
Wn 011, podstawowych
- urzqdowezwiqkszenie
warto6cipocz4tkowej
umorzeniaw zwi4zkuz aktualizacjE
podstawowych
5rodk6wtrwalych Wn 8OO
Konto071 wykazujesaldoMa, kt6re wyra2aumorzeniewarto6ciSrodk6wtrwalych
i prawnych.
orazwarto6ciniematerialnych
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Do konta071 prowadzisiq kontaanalityczne:
- umorzenieSrodk6w
trwalych
- umorzenie
i prawnych
wartosciniematerialnych
Konto 072- ,,UmorzeniepozostalychSrodk6wtrwatych oraz warto6ci
niematerialnychi prawnychi zbior6w bibliotecznych
Konto072 sluzydo ewidencjizmniejszeiwarto5cipoczEtkowejpozostalych
i prawnychorazwarto5cibibliotecznych
6rodk6wtrwalych,wartoSciniematerialnych
podlegajEcych
w pelnejwarto5ci,w miesiqcuich wydania.
umorzeniu
jest
ksiqgowane w korespondencji
z kontem400.
Umorzenie
Na stronieWn konta072 ksiQqujqsiQ:
- odpisanie dotychczasowegoumorzenia pozostalych Srodk6w trwalych
oraz warto5ci niematerialnychi prawnych z powodu likwidacji, sprzeda2y
- Ma 013, O2O,OL4
przekazania
oraznieodplatnego
- odpisaniedotychczasowego
umorzeniaz powodu niedoborulub szkody Ma 24O
Na stronieMa konta072 ksiqguiesiq:
- odpisy umorzeniowenaliczoneod pozostalychSrodk6wtrwalych otrzymanych
jako pierwsze wyposa2enie,sfinansowanychze Srodk6w inwestycyjnych
Wn 8OO,
- umorzenienaliczoneod wydanychdo u2ywanianowych pozostalychSrodk6w
trwalych wl4czonych do ewidencji ksiQgowej , zbior6w bibliotecznych
oraz pozostalychwarto5ci niematerialnychi prawnych (sfinansowanych
ze 5rodk6wna wydatki bie24celub otrzymanychnieodplatnie)
do dzialalno6ci
Wn 4OO,
operacyjnej
Konto 072 moze wykazywai saldo Ma, kt6re wyra2a stan umorzenia warto6ci
poczqtkowej pozostalych Srodk6w trwalych oraz warto6ci niematerialnych
w pelnejwarto6ciw miesi4cuwydaniaich do u2ytkowania.
i prawnychumorzonych
Konto O73 - ,,Odpisv aktuaIizacvine dlugoterminowe a-ktywafinansowe"
dtugoterminoweaktywa
Konto to stu2y do ewidencjiodpis6waktualizacyjnych
finansowe.Konto moze wykazywai saldo Ma, kt6re oznaczawarto6i odpis6w
inoweaktywafinansowe.
aktualizacyjnych
dlugoterm
siq:
Na stronieWn konta073 ewidencionuie
(zakupu)
korekty ceny nabycia
dlugoterminowychaktyw6w finansowych
o dokonany uprzednio odpis z tytulu trwalej utraty wartoSci
Ma O3O
Na stronieMa konta073 ewidencion
- odpis akualizujqcyz tytulu dlugotrwalej utraty warto3ci dlugoterminowych
aktyw6wfinansowych
, je2eliich ewidencjqprowadzisiq w cenachnabycia(zakupu)
Wn750
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Konto 080 - ,,Srodkitrwalew budowie"
Konto 080 slu2y do ewidencjikoszt6winwestycjirozpoczqtychoraz rozliczenia
koszt6winwestycjina uzyskaneefekty.
Na stronieWn konta080 ksiqgujesiq:
- roboty, dostawy i uslugi zwi4zanez realizaciEinwestycji przez zewnQtrznych
- Ma 101, I3O,2Ol,
kontrahent6w
- r6wnowafto6inieodplatnych
6wiadczeina rzeczinwestycji- Ma 8OO
- zakup material6winwestycyjnych
na plac budowyi wydanychbezpo6rednio
M a 1 O 1 ,1 3 O ,2 O 1 ,
- rozliczenie
nad stratami- Ma 8OO
nadwyZkizysk6winwestycyjnych
- warto6iczyn6wspolecznych
SwiadczerlWn 8OO'
orazinnychnieodplatnych
- r6wnowarto6i rob6t inwestycyjnych wykonywanych w ramach rob6t
Wn 8OO
interwencyjnych
orazpublicznych
siq:
Na stronieMa konta080 ksiQquje
- przyjqcie do uzywania uzyskanychw wyniku inwestycji Srodk6w trwalych w pozostateSrodkitrwale (wyposazenie)
Wn O11, pierwszegowyposazenia
i prawne- Wn O2O
w warto6ciniematerialne
Wn O13, wyposazenie
- niedoboryi szkodyw rzeczowych
skladnikachinwestycjirozpoczqtych- Wn 24O
- rozliczenie
wlasnych6rodk6wtrwalychWn O11
koszt6wulepszenia
Wn O11
obcYch ,,
,,
,,
- nieodplatne
przekazanie
5rodk6wtrwalychw budowieWn 8OO
- rozliczenieinwestycjibez efekt6w Wn 8OO
- odpisaniekoszt6winwestycjiniepodjQtej
projekt)
(np. niewykorzystany
lub inwestycjizaniechanejWn 8OO
Konto 080 moze wykazywadsaldo Wn, kt6re oznacza koszty inwestycji nie
zakoiczonych.
Ewidencjaszczeg6towado konta 080 prowadzonajest dla ka2dej inwestycji
oddzielnietak aby byla mozliwo5i ustalenia 2r6det finansowania,koszt6w
obiekty oraz mo2liwo5iwyceny poszczeg6lnych
wytworzeniana poszczeg6lne
i prawnych.
obiekt6wSrodk6wtrwalychorazwarto6ciniematerialnych

Konto101- Kasa
siqw jednostce.
krajowejgot6wkiznajdujEcej
Konto101slu2ydo ewidencji
ks
NastronieWn Lonta

-

-

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 rachunk6wbankowych- Ma t39t \4O,
w drodze - Ma 14O,
wptyw Srodk6wpieniQznych
wplaty naleznoSciz tytulu niedobor6wi szk6d - Ma 234, 24O,
wplaty sum depozytowych (wadia, kaucje) - Ma 24O
wplaty z tytulu nalezno6ciujetych na kontach rozrachunk6w- Ma 2Ol' 22ll
23L,234,24O,
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- wplaty przychodow nieprzypisanychna kontach rozrachunk6wz tytulu:
finansowychdochod6wbud2etowych- Ma 75O, pozostalychprzychod6wMa 760l

- nadwy2ki5rodk6wpienieznych
w kasieMa 24O,
Ma konta 101 ksiQgujesiQ:
N.a_slr_q1ie
- Wn 231
- wyplatawynagrodzeh
i zaliczekna wynagrodzenia
- wyplatazaliczekdo rozliczenia Wn 234, 24O,
- zaplatazobowiqzafiwynikajqcych
z faktur i rachunk6wnieujQtychna kontach
rozrachunk6wz tytulu zakupu: Srodk6wtrwalych umarzanychstopniowoWn O11, Srodk6wtrwalychw budowieWn O8O,pozostalych
Srodkowtrwalych
Wn O13, material6wWn 4OO,Swiadczonych
uslugdla dzialalnoSci
: operacyjnej
Wn 4OO, T6O,finansowanej
z funduszy celowych i funduszy specjalnego
przeznaczeniaWn 851, 853,
- wyptaty z tytutu pokrycia zobowiqzai ujQtych na kontach rozrachunk6w
Wn 2O1, 234,24O,
- wyplaty po2yczekz ZFSS- Wn 234, 24O,
- wplatagot6wkina wlasnerachunkibankowe- Wn 130, 1-32,1-35,L39, L4O,
- niedoborykasoweWn 24O,
- wyplaty sum depozytowych/kaucji i zabezpieczehnale2ytegowykonaniaoraz
z sum na zlecenieWn 244,
- wyplatyz tytulu zwrotu nadplatdochod6wbud2etowychWn 22L,
got6wkiw kasie musi by6 przeprowadzona
Inwentaryzacja
na ostatni dzieriroku
grudnia).
(31
obrotowego
Konto101 mo2ewykazywaisaldoWn, kt6reoznaczastan got6wkiw kasie.
Konto 130-,,Rachunekbie2qcyjednostekbud2etowych"
Konto 130 stu2y do ewidencjiSrodk6wbudzetowychoraz obrot6w na rachunku
bankowymjednostkiz tytulu dochod6wi wydatk6wbudzetowych
objQtychplanem
finansowym.
Na koniecroku budzetowego
saldokonta130 ulegalikwidacjiw wynikuprzekazania
na rachunekdochod6wbudzetuorganu.
saldabankowego
Zapis6wna koncie130 dokonujesiQwg wyciqg6wbankowych,w zwiqzkuz czym
musi zachodzii pelna zgodnoSi zapis6w miqdzy ksiqgowo6ciqjednostki,
a ksiqgowoSciq
banku.
Wydatki:
Na stronieWn konta130 ksieguiesiq:
- wptywySrodk6wbudzetowych
od dysponentawyzszegostopnia lub z budzetu
powiatuprzeznaczanych
na wydatkijednostki- Ma 223,
- zwroty od dysponentani2szegostopniaSrodk6wna wydatki budzetowenie
wykorzystanedo koica roku budzetowego- Ma 223
- sumy zwr6conena rachunekwydatk6wbud2etowychw roku ich dokonania;
z kasy * Ma 1O1, L4O:-z innychrachunk6wbankowychjednostki- Ma 132,
135, 138, L39; z sum pieniqznych
w drodze- Ma l4O;
- wplyw niewykorzystanych
dotacjicelowych - Ma 224, BLO,
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- wplywyz tytulu korekt,ornytekbankowychi niewla6ciwego
obciqzenia
rachunku
- Ma 24O
bankowego
Ma konta 130 ksiqquiesiq:
Po-strp.m-e
- pobraniegot6wkido kasy- l fn 101, 14O,
- Wn 231
- przelewwynagrodzeri
- przelewpodatk6w- Wn 225
- przelewskladekZUSi innychtytul6wpublicznoprawnych
- Wn 229
- przelewy z tytulu splaty zobowiqzariujqtych na kontach rozrachunkowychWn 201, 225,229t 23L, 234,24O,
- przelewyza dostawy,oplaty i uslugi zaliczanebezpo6redniow ciezar koszt6w
- Wn 4OO
z pominiQciem
kont rozrachunkowych
- przelewr6wnowartoSci
odpis6wna ZFSS- Wn 4OO
- przelewdotacjicelowych/na zadaniaprzekazanedo realizacji - Wn 224
- omylkoweobciEzenia
bankowe- Wn 24O,
- oplatyza uslugibankowepobraneprzezbankikomercyjneWn 4OO,
Saldokonta 130/ przy prowadzeniu
dw6chrachunk6wdochod6wi wydatk6w/ulega
przelewu
Iikwidacjiprzezksiqgowanie
:
1) Srodk6wbud2etowychniewykorzystanych
do korica roku w korespondencji
z kontem223
2) przelewudo budzetu dochod6wbud2etowychpobranych,lecz nieprzelanych
do koica roku w korespondencji
zkontem 222.
Dochody:
Konto130 slu2ydo ewidencjistanuiobrot6w dochod6wz tytulu:
- oplatmelioracyjnych
- opfat za wieczysteu2ytkowaniegrunt6w oraz wylqczeniegrunt6w z produkcji
rolnej
- oplat za trwa+yzarzqd
- sprzeda2y
mieniaskarbupadstwa
- oplatkomunikacyjnych,
- innychop+atnp. za kartywqdkarskie,
dziennikibudowy,
ZapisOwna koncie 130 siq wg wyci4g6wbankowych,w zwiEzkuz czym musi
jednostki,a ksiqgowoSci4
zachodziepelnazgodno6izapis6wmiqdzyksiqgowo5ciq
banku.
Po stronieWn konta 130 ksiqgujesiq wszystkiewplywy z tytulu zrealizowanych
przezjednostkqdochodowbudzetowych:
- z k a s yM a1 0 1 ,
z sum pienieznych
w drodzeMa 140,
. z innychrachunk6w
jednostkiMa 132, 135, 139, 140,
bankowych
- z tytulu nalezno6ci
przypisanych
Ma 22L,
- z tytulu nale2no6ci
nieprzypisanych
Ma 750, 760,
Na stronieMa przelewySrodk6wz rachunkubankowego.
Kontoto koresponduje
z k o n t e m2 2 1 .
Kontoto mozewykazywaisaldoWn. kt6re oznaczastan 6rodk6wpieniqznychna
rachunku bankowYm'
11232
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Konto 132- Rachunkidochod6wwlasnychjednostek bud2etowych
W jednostcebudzetowej
kontoslu2ydo ewidencjiSrodk6wpieniqznych
gromadzonych
na rachunkubankowymdochod6wwlasnychjednostekbudzetowych
zgodnie
z
uchwalq
RadyPowiatui przepisami
ustawyo finansachpublicznych/.
/
jest prowadzona
Ewidencja
analityczna
wedlug:
- rachunk6wbankowych,
- pozycji klasyfikacyjnychplanu finansowegokazdego tytulu dochod6w
wlasnych/ dochod6wi wydatk6w/
Na sjaruCf/Vn_tfjlnnujeltel
- wplywy Srodk6wpobranychtytutem dochod6wwlasnych na rachunek
b a n k o w y( M a2 0 1 ,7 6 0 )
- wplywy odsetek od Srodk6w gromadzonychna rachunkachbankowych
( M a7 s 0 )
- obciq2eniaz tytulu omylek i btqd6wbankowychoraz ich korekt (Ma 240)
Na stronieMa ujmuiesiq:.
- wyplaty Srodk6wz rachunku bankowegodochod6wwlasnych jednostek
b u d z e t o w y c(hW n 2 0 1 , 4 0 0 , 1 0 1 , 0 8 00,1 1 , 0 1 3 , O 2 O 7
, 5 0 , 7 6 O )p r z yz a p l a c i e
zobowiqzariz tytulu wydatk6w maj4tkowych finansowanychz dochod6w
wlasnychr6wnolegly
zapisWn 740 Ma 800.
- uznaniaz tytulu omyleki blqd6wbankowych
orazkorekt(Wn 240)
Operacjezar6wnona stroniedochod6wjak i wydatk6wpowinnybyi ksiqgowane
zgodnie z zasadq memorialu za po5rednictwem konta 20L ,,Rozrachunki
z odbiorcami
i dostawcami".
Konto132 mo2ewykazywai saldoWn , kt6reoznaczastan 5rodk6wpieniqznych
na
r a c h u n k ub a n k o w v m .
Konto 135-,,RachunkiSrodk6wfunduszyspecjatnegoprzeznaczenia,'
Kontoto slu2ydo ewidencji6rodk6wszczeg6lnego
przeznaczenia.
Na koncietym
przede
ewidencjonowane
sq
wszystkimSrodkizaktadowego
funduszuSwiadczeri
socjalnych,funduszycelowychi innychSrodk6wspecjalnegoprzeznaczenia.
Zapis6wna koncie135dokonujesiq wg wyciqg6wbankowych,
w zwiqzkuz czym
musizachodziipetnazgodnoSizapis6wmiqdzyksiqgowo5ci4
jednostki,a
ksiqgowo5ciq
banku.
135 ksiequjesiQ:
NaSlrpmeWntSnt_a_
- wptatardwnowartoSci
odpis6wna zaktadowyfunduszSwiadczeri
socjalnychM a8 5 1 ,
- przypisanie
odsetekod Srodkowfunduszyspecjalnych
znajdujEcych
sie na
r a c h u n k a cbha n k o w y c-h M a8 5 1 , 8 5 3
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wplywynale2no6ci
za Swiadczenia
dzialalno6ci
finansowanej
z funduszy
- Ma 851, 853, przypisanych
przeznaczenia
specjalnego
nieprzypisanych
M a2 O L , 2 4 0 ,
- obciq2enia
z tytulu ujawnionych
blqd6wi omylekbankowychw wyciqgach
w zakresiewplat - Ma 24O
- przelewyz tytulu zwrotupozyczekwrazznale2nymiodsetkamiMa 234, 851
Po stronieMakonta135 ksieguiesiq:
- przelewna pokryciezobowiqzari
z tytulu dostawi uslug na rzecz dziatalno6ci
finansowejz funduszy specjalnychoraz z udzielonychpo2yczeki zaliczekW n 2 O 1 ,2 3 L , 2 3 4 , 2 4 O
- przelewy 6rodk6w funduszy specjalnego przeznaczeniapoza jednostkq
Wn 851
- przelewz tytutu splaty zobowiqzari
wobecbud2etu- Wn 225
- przelewz tytulu splatyzobowiqzaiwobecZUS- Wn 229
- zwrotniewykorzystanych
Srodk6wotrzymanych
na okre6lone
zadania- Wn 853
- biqdyi omytkibankowew zakresiewyplatujawnionew otrzymanychwyci4gach
bankowychWn 24O
Ewidencja
analityczna
do tego kontajest prowadzona
w ukladzie:
- Srodkifunduszupracy
- 5rodkizakladowego
funduszuSwiadczeri
socjalnych
- Srodki,,PFRON"
- SrodkiPowiatowego
Funduszu
ZasobemGeodezyjnym
iKartograficznym
- 6rodkiPowiatowego
Funduszu
OchronySrodowiska
Dalszaewidencjaanalitycznado tego konta prowadzonajest w razie biezqcych
potrzeb, tak aby umo2liwi( ustalenieobrot6w i stanu Srodk6w pieniq2nych
na rachunkach
bankowych
odrqbniedla ka2degoz funduszycelowych.
Konto 135 mo2ewykazywa6saldo Wn, kt6re oznaczastan 6rodk6wpieniq2nych
na rachunkach
bankowych.
Konto 137 -,,Rachunki 5roC.k6wfunduszv oomocowvch"
Kontoslu2ydo ewidencjiSrodk6wpieniq2nych
otrzymanychna realizacjg
wyodrebnionych
zadai, projekt6wlub program6w,a w szczeg6lnoSci
Srodk6w
pochodz4cych
z bud2etuUnii Europejskiejoraz innychSrodk6wpochodz4cych
ze
nie podlegajqcych
2r6delzagranicznych
zwrotowi,wydzielonych
na wyodrqbnionych
Na koncieL37dokonujesiq ksiqgowari
rachunkach
bankowych.
wyl4czniena
podstawiedowod6wbankowych.
Ewidencjq
szczeg6lowq
do konta 137 prowadzisiq
pozyskiwanych
wedlug2r6del
6rodk6w,klasyfikacjibudzetowej, koszt6w
i niekwalifikowanych.
kwalifikowanych
Konto137 mo2ewykazywaisaldoWn, kt6re
oznaczastan6rodk6wpochodz4cych
z funduszypomocowych
na wyodrqbnionym
rachunkubankowym.
Na koneLel3l_pq Slrc nie_W'rl€leSrfjCgei
w korespondencji
WplywySrodk6wpieniQ2nych
z kontem228,
po
Na kong_ie.,l-3-Zstronie Me.ujnujc-stc_i
-wyplatySrodk6wpieniqznych
w korespondencji
z kontem WN 201,231, 225,
2291
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- zwrot niewykorzystanych
Erodk6wpomocowych WN 229
- pobraneptzezbankprowizje
za prowadzenie
rachunkuWN 4OO

Konto 138-"RachunkiSrodk6wna prefinansowanie
Konto 138 stu2ydo ewidencji6rodk6wpienig2nych
otrzymanychprzez paistwowe
jednostki z bud2etuparistwaz tytulu po2yczekzaci4gniQtych
na prefinansowanie
zadarirealizowanych
z vdzialemSrodk6wpochodzqcych
z budzetuunii Europejskiej.
Na koncie138 po stronieWn ksiqqujesiQ:
- wplyw Srodk6wz tytulu prefinansowania
- Ma 22g
po
Na koncie138 stronieMa uimujesiQ:
- zaplatazobowiqzaridotyczqcychrealizowanychprzezjednostkq zadafi, kt6re sq
wsp6lfinansowane
ze 5rodk6wpochodzqcych
z budzetuUnii Europejskiejwn
20lt 229,231t 234,24O,
- zwrot niewykorzystanych
pozyczekWn 228.
Konto 139- ,,lnnerachunkibankowe"
Konto 139 stu2y do ewidencji operacji dotyczqcych Srodk6w pieniQznych
wydzielonych
na innychrachunkach
bankowychniz rachunkibie2Ecei inwestycyjne
przeznaczenia.
oraz specjalnego
Na koncietym w szczeg6lnogci
ewidencjonuje
siQ:
akredytywy,czekipotwierdzone,
sumy depozytowe,
sumy wplat na zlecenie,sumy
wplat wadi6wos6b przystqpuj4cych
do przetargu.
Zapis6wna koncie139 dokonujesiq wg wyciq-o6w
bankowych,w zwiqzkuz czym
musi zachodzi(.pelna zgodno66 zapis6w miqdzy ksiqgowosciqiednostki,
a ksiqgowo6ci4
banku.
Na koncie139 po stronieWn ksiqguiesiq:
- przelewdepozyt6wz tytulu kaucji, wadi6w, zabezpieczenia
pienie2negooraz
sum stanowiqcychprzedmiotsporu- Ma 240
- odsetki od wadi6w i zabezpieczefi
pieniq2nychoraz wplyw Srodk6wna zadania
zlecone Ma 24O
- blqdy i omytki bankowe- Ma 24O
Na koncie139 po stronieMaksiQguie
siq:
- Wn 240
- pokryciezobowiqzari
- przelewz tytulu zwrotuwadi6wi kaucji- Wn 24O
- blqdy i omylki bankowe- Wn 24A
Konto139 mozewykazywaisaldoWn, kt6reoznaczastanSrodk6wpieniq2nych
na
rachunkach bankowych.

Konto 140-,,Kr6tkoterminowepapierywarto5ciowei inne Srodki
pieniq2ne"
Kontoto siu2y do ewidencjikr6tkoterminowych
papier6wwarto6ciowych
i innych
Srodk6wpieniqznych
wyrazonych
polskiej,
w walucie
a w szczeg6lnoSci:
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- lokat
- czekowobcych
- weksliobcych
- Srodk6wpieniqznych
w drodze
Ewidencja
analityczna
jest wg tytul6wprawnych.
do tego kontaprowadzona
PostronieWn konta 140 ksiqgujesiQ:
- wplatyz kasyna rachunkibankoweMa 10l,
- pobraniaz rachunk6wbankowych
do kasyMa 13O, LgZ,7-gS,LgZr l?9,
- nabyteakcje i obligacjekr6tkoterminowe
i przeznaczone
do obrotu - Ma 101,
131, 135,
- przyjqciewekslaod dlu2nikawarto66netto(po potrEceniu
dyskonta)- Ma 201;
dyskontoMa 75O
- zakup znak6w oplaty skarbowej i sEdowej przeznaczonychdo dalszej
dystrybucji;za got6wkgMa 1Ol, platneprzelewemMa 13O
PostronieMa konta 140 ksiQguje
sie:
- zaplata innemu kontrahentowiwekslemobcym lub przekazan
ie weksla obcego
do skupu;w warto6cinetto- Wn 2O1,dyskontoWn 750
- wpiywySrodk6wpieniQ2nych
w drodzedo kasyWn 1Ol, na rachunkibankoweWn 13O, 132, 135, l37t L39l
Konto 140 moze wykazywai saldo wn, kt6re oznaczastan kr6tkoterminowych
papier6wwartoEciowych
i innychSrodk6wpieniQznych.
Konto 201-,,Rozrachunkiz dostawcamii odbiorcami"
Konto to sluzv do ewidencjiwszvstkichrozrachunk6wz tytulu dostaw towar6w,
rob6t i uslug w tym r6wniezzaliczekna poczet przyszlychdostaw towar6w, rob6t
i uslugoraz kaucji gwarancyjnych.
Ewidencjaszczeg6lowa
do konta 201 powinna
zapewni6 mo2liwo6i ustalenia naleZno5cii zobowiqzaf krajowych wedlug
poszczeg6lnych
kontrahent6w
orazklasyfikacji
budzetowej.
stronie
Wn
konta
2
Po
- zaplatazobowiqzai z tytulu dostaw i uslug - Ma 1O1, lg0t L32,1i37, 1-3S,
139,
- nale2no5ciz tytulu sprzeda2yprodukt6wdzialalnoScifunduszy celowychoraz
funduszyspecjaInego przeznaczenia
Ma 85 1,853,
- nalezno6ciz tytuiu sprzeda2yprodukt6wjednostek budzetowychw czq6ci
dotyczqcejdochod6wwlasnychMa 760,
Pe stranre_l$a_tgnta2Q
1 .ksiqguie siq:
- wplaty nalezno6cioraz zaliczekprzez odbiorc6w- Wn 1.OL,L3O, L32, LgS,
139,
- zobowiEzaniaz tytulu dostaw, rob6t i uslug dotyczqcych dzialalno5ci
- Wn 4OO
(budzetowej
eksploatacyjnej
i pozabudzetowej)
Konto 201 moze miee dwa salda.saldo wn oznaczastan nalezno6cii roszczefi.
a saldoMa stanzobowiazari.
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Konto 22'l - ,,Nale2no6ci
z tytulu dochod6wbud2etowych',
Konto221 sluzydo ewidencjonowania
nalezno5ci
z tytulu dochod6wbud2etowych
z wyjqtkiemnale2no6ci
zahipotekowanych
ujmowanychna koncie226. Na koncie
Wn 221 ujmuje siQustalonena dany rok bud2etowynalezno6ci
z tytulu dochod6w
bud2etowychi zwroty nadplat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje sie wplaty nalezno6ciz tytulu dochod6w
budzetowych
orazodpisynale2no6ci.
Na koncie22L nie ujmujesiq naleznych
subwencjii dotacji.
EwidencjqanalitycznEprowadzi siQ w rozbiciu na konta wedlug podziatek
klasyfikacjibudzetowej:
- optatymelioracyjne
- wieczysteuzytkowanie
grunt6w
- oplatykomunikacyjne
- oplaty za kartq wqdkarskq
- oplatyza dziennikibudowy
- pozosta+e
wplywy
oraz poszczeg6lnych
dtu2nik6w.
Konto221 mozewykazywai dwa salda. SaldoWn oznaczastan naleznoSci
z tytulu
jednostki
dochod6wbudzetowych,saldo Ma stan zobowiqzari
budzetowejz tytutu
nadptatw tych dochodach.
Na stronie WnXSLCStfiest€_=
- ustalonenalezno6ciz tytuiu dochod6wbudzetowych- Ma konta zespolu 7
- zwroty nadplat- Ma konto 13O,
-

n!'Teniesienie na!eino(ci
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rok bud2etowyMa 226
Na stronieMa ksieguiesie :
- wplatynale2noSci
z tytulu przypisanych
dochod6wbudzetowychWn 1O1, 13O,
- odpisynalezno6ci
uprzednioprzypisanych
Wn konta zespolu z

Konto 222-,,Rozliczeniedochod6wbud2etowych,,
NaltrAflC Wn tOnta_222 ujmuje siq dochody bud2etoweprzelane do bud2etu,
w korespondencji
z kontem130,
A!--stqnie. Ma konta-22- ujmuje siq w ci49u roku budzetowego okresowo
,hiesiecznie/ na podstawiesprawozdarizrealizowanychdochod6w budzetowych
w korespondencji
z kontem 8OO.
Saldo konta 222 moze wykazywai saldo Ma, kt6re oznaczastan dochod6w
budietowychzrealizowanych
lecznieprzelanych
do budzetu.
Konto 223-,,Rozliczeniewydatk6wbud2etowych"
Kontoto sluzy do ewidencjirazliczehjednostkibud2etowejz tytulu zrealizowanych
wydatk6wbudzetowych.
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PostronieWn kontaksiqguiesie:
- zwrot nie wykorzystanych
do korica roku Srodk6wna wydatki bud2etoweMa 130
- przeniesienie na podstawie okresowego sprawozdania budzetowego
- Ma 8OO
zrealizowanych
wydatk6wbud2etowych
PqEfenie Ma kontaksiequiesiq:
- okresowewplywySrodk6wbudzetowych
przelanychprzezdysponentawy2szego
stopniana pokryciewlasnychwydatk6wbudzetowych
jednostki- Wn 13O
Ewidencja
analityczna
do konta223jest prowadzona
wedlug2r6detdochod6w.
Konto 223 mo2e wykazywai saldo Ma, kt6re oznaczastan Srodk6wbudzetowych
otrzymanych na pokrycie wydatk6w budzetowych,lecz nie wykorzystanych
do ko6caroku.
Konto 224- ,,Rozliczenieudzielonychdotacji bud2etowych',
Konto sluzy do ewidencji w starostwie rozliczeniadotacji celowych z tytulu
przekazanych
zadafido jednostekje wykonuj4cych.
Ewidencjaszczeg6lowado konta 224 powinnaby6 prowadzonawedlug jednostek
dla kt6rychprzekazanodotacjqorazzadal /celu/ udzielonychdotacji.
PostronieWn kontaksiequjesiq :
- warto6dudzielonych
dotacji Ma 130

g€=
PesranIe_l4a_kenla_kst€suiq

- warto6i dotacji wykorzystanejna podstawiesprawozdarifinansowo-rzeczowych
W n8 1 0
- zwrot niewykorzystane_j
dotacjiWn 130
- przypisaniedotacji niewykorzystanej
i niezwr6conejna rachunek starostwa
Wn22I
Saldo Wn kanta 224 oznaczawartosi niewykorzystanych
, nierozliczonychdotacji
lub warto6i dotacjinaleznychdo zwrotuw roku, w kt6rym zostaly przekazane.

Konto 225- ,,Rozrachunkiz bud2etami"
Konto to sluzy do ewidencji rozrachunk6wz budzetem z tytuiu podatku
dochodowegood wynagrodzehoraz podatkuVAT. Ewidencjaprowadzonajest
zgodniez tytulamipodatkudochodowego
(od um6w o pracQ,um6w zlecef, innych
tytul6w)orazna poszczeg6lne
osoby/ kartywynagrodzen/.
PostronieWn konta225 ksiegujesie:
- przelewy z tytulu zobowiqzai wobec bud2etu finansowanychze Srodk6w
- Ma 130; dochod6wwlasnych- Ma 132, funduszyspecjalnych
budzetowych
Ma 135,
Pos!|glliq Ma konta 2e5 ksiqquie_SiQj
- naliczonezobowi4zaniapodatkowei optaty obciqzajqcekoszty dzialalno6ci
- Wn 4OO
eksploatacyjnej
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- naliczanei pobrane podatki od pracownik6w(podatek dochodowyod os6b
fizycznych)
Wn 231,
- Wn 101, 132,
- podatekVATod sprzedaZy
Konto225 mo2emie6dwa salda.SaldoWn oznaczastan naleznoSci
a saldoMastan
zobowiazaiwobecbudzet6w.

Konto 226- Dlugoterminowenale2no5cibud2etowe
nalezno6ci
lub dlugoterminowych
Konto226 slu2ydo ewidencjidNugoterminowych
rozliczeAz budzetem,a w szczeg6lno6ci
nalezno6ciz tytulu prywatyzacjioraz
zahipotekowanych
nale2noSci
analitycznqdo tego konta prowadzisie wedlugjednostek,od kt6rych
EwidencjQ
nalezno5ci
te przystugujq.
Konto 226 mo|e wykazywai saldo Wn , , kt6re oznacza wartoSi mienia
zlikwidowanychjednostek przekazanychinnym jednostkom do odplatnego
korzystania lub sprzeda2y ratalnej oraz warto6i innych dlugoterminowych
nalezno6ciz tytulu dochod6wbud2etowychplatnych w przyszlychlatach lub
zahipotekowa
nych
@ksiQoujesie:
- przekazanie
zlikwidowanego
mieniainnym podmiotomdo odplatnegouzywania
lub sprzedazyna warunkachwieloletniej
splatyMa 015,
- przypisanieinnych dlugoterminowych
nalezno6cipodlegajEcych
zaliczeniudo
przyszlych
w
latach
Ma
dochod6wbudzetowych
840,
- zahipotekowane
nalezno6ci
z tytulu dochod6wbud2etowych
Ma 221.
siQ:
Na stronieMa konta226 ksiQguje
- r6wnowarto6i
sptaconego
sprzedanego
mieniaWn 855,
.- zwrotmieniawydanegodo odplatnego
Wn 015
uzytkowania
- przeniesienie
( w wysokoSci
nale2no5ci
dlugoterminowych
na kr6tkoterminowe
raty naleznejza danyrok budzetowy)Wn 221,
- ustaniehipotekiz tytulu przejecianieruchomo6ci
Wn 011.
Konto227 -,, Rozliczeniedochod6wze Srodk6wfunduszy pomocowych"
przezjednostkqdochod6w
Konto227 slu2ydo ewidencjirozliczeniazrealizowanych
Ewidencjq
analityczn4
do tego konta prowadzisiq wedlug
z funduszypomocowych.
dochod6w.Konto227 mo2ewykazywai
nazw program6wz tytulu zrealizowanych
jednostki.
y
przez
stan dochod6wzreaIizowanch
227 ksiequ'iesiq:
l{6,stronieWn ko_nta
przelew dochod6w na rachunek Srodk6w funduszy pomocowych
w korespondencji
z k o n t e m1 3 7
.. zarachowaniezrealizowanychdochod6wna zwiQkszenie6rodk6w funduszy
pomocowych
Ma 228,
sie;
strooie,_l4a_ko_nta2z_kslqguje
f{a
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- naliczone
przezbankoprocentowanie
Srodk6wpomocowychw korespondencji
z kontem137
Konto 227 moze wykazywai saldo Ma, kt6re oznacza stan dochod6w
zrealizowa
nychprzezjednostkQ.
Konto 228- ,, Rozliczeniewydatk6wze srodk6w funduszy pomocowych"
Konto,228 siu2y do ewidencjirozliczeniawydatk6wdokonanychprzez jednostkq
ze Srodk6w funduszy pomocowych rub srodk6w otr2ymanycn
rytutem
prefinansowanialub innych 6rodk6w, z kt6rych dokonywane bqd4 wydatki
podlegai4cerefundacji..zeSrodk6wfunduszy pomocowych,6 w sicieg6tnoSci
z bud2etuUniiEuropejskiej.
Na stronieWn konta228 uimujesiq:
- przeksiqgowanie
okresowe/miesiqczne/
dokonanych
wydatk6w- Ma go0
- zwrot niewykorzystanych
Srodk6w Ma 137
Na stronieMa konta228 uimuiesiq:
- Srodkiotrzymaneprzezjednostkqna pokryciewydatk6w- Wn 137
Ewidencjaszczeg6low4do konta 228 prowadzi siq w spos6b umo2liwiaiqcy
ustalenie stanu rozliczeriSrodk6w p oszczeg6lnych
funduszy pomocowych
Konto 228 moze wykazywai saldo Ma, kt6re oznaczastan otrzymanychsrodk6w
z funduszypomocowych.
Konto 229-,, Pozostalerozrachunkipublicznoprawne',
Konto to sluzy do ewidencjiinnych rozrachunk6wni2 z bud2etami,rozchod6w
publicznoprawnych,
a w szczeg6lno6ci
z tytulu ubezpieczeri.
EwidencjQ
prowadzisiq wg tytul6wprawnych,a w szczeg6lno6ci:
analitycznq
- r o z r a c h u nzkZ
i US
- rozrahunki
z PFRON,
PollrpruC Vv!_konta229 ksiqqujesiq:
- przelewyskladekdo ZUSi PFRON-Ma 13O,L32t L3S, lggl
- naliczone
na listachwynagrodzefi
zasilkipokrywaneprzezZUS- Ma 231
PostronieMa konta229 ksiqgujesie:
- naliczoneod wynagrodzefiskladki na Fundusz UbezpieczefiSpolecznych
i na Fundusz Pracy oraz PFRONod wynagrodzenz tytutu: dzialalnosci
eksploatacyjnej- Wn 4OO, dzialalno5cifinansowanejz funduszy celowychi
innychfunduszyspecjalnego
przeznaczenia
Ma 851,853,
- sktadkina ZUSpotrEcone
z wynagrodzei- Wn 231
Konto229 mo2ewykazywaidwa salda.SaldoWn oznaczastan nale2nosci,
a saldo
Ma stan zobowiaza1.
Konto 231- ,,Rozrachunkiz tytulu wynagrodzef"
Konto to sluzy do ewidencjirozrachunk6wz pracownikamijednostki i innymi
osobamifizycznymiz tytulu wyplat pieniqznychi 6wiadczerirzeczawychzaliczanych,
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zgodniez odrQbnymiprzepisamido wynagrodze6,a w szczeg6lno5ci
nalezno6ci
za pracQwykonywan4na podstawiestosunkupracy, umowy zlecenra,umowy
o dzielo._ Ewidenciq analitycznq stanowiq prowadzone dia poszczeg6lnych
pracownik6w/ karty wynagrodzeri
/ oraz zgodniez klasyfikaciqbudzetowq.
Po stronieWn,kqnta231kslQouiesiq:
- wyplata wynagrodzerii zaliczekna poczetwynagrodzefi zasilk6wchorobowych
,
oraz zasilk6wrodzinnychpokrywanychprzezzlJS, za u2ywaniewlasnej odzie2y
ochronnej i roboczei" material6w i narzqdzi oraz nagr6d, dodatkowych
wynagrodzefirocznychuiQtychna listachpiac; got6wka i kasy _ Ma 1O1;
przelewemna konta pracownik6w- Ma 130, I-g5.,J-g7,
- potrqcenia
dokonanena liScieplacz tytulu:
- skladkina dobrowolne
grupowe- Ma 24O
ubezpieczenie
- podatekdochodowyod os6bfizycznych- Ma 225
- skladekZUS- Ma 229
- sptatypo2yczekz ZF55- Ma 24O
- nie zwr6conychzaliczek,niedobor6wi szk6d uznanychprzez pracownika
- Ma 234.
i innychnalezno6ci
od pracownik6w
PostronieMakonta231 ksiequjesie:
- naliczone
wedluglisty ptacwynagrodzenia
bruttoobciq2ajqce
kosztydzialalno5ci
- Wn 4OO
eksploatacyjnej
- uiete w listachplaczasitkii Swiadczenia
wyplacaneze Srodk6wzus - wn z2g
Ewidencjaszczeg6lowa
prowadzona
do konta 231 musi byi prowadzonaodrqbnie
na kazdegopracownika.
Konto231 mo2ewykazywaidwa salda.saldo wn oznaczastan nale2noSci,
a saldo
jednostkiz tytulu wynagrodzef.
Ma stan zobowi4zaf
Konto 234- ,,Pozostalerozrachunkiz pracownikami"
Kontoto stu2ydo ewidencjinale2no5ci,
roszczefi zobowiEzari
wobecpracownik6w
z innychtytulowniz wynagrodzenie,
np. z tytulu pobranychdo rozliczenia
zaliczek.
PostronieWn konta234 ksiQquje
siq:
- wyplaconepracownikowizaliczkii inne sumy do rozliczenia- Ma I-01, 1-3Z,
135, L37,139
- udzielone
po2yczkimieszkaniowe
i naliczone
od nichodsetki-Ma 24A,
- naleznoSci
z tytulu niedobor6wi szk6d- Ma 24O
Po stronie tya konta 234 ksiegrgesisi
- kosztypokryteprzezpraeownika
z pobranejzaliczki- Wn 4OO,951, 953.
- wplatysum nie wykorzystanych
zaliczekorazinnychnale2noSci
od pracownik6w;
do kasy Wn 1O1, na rachunkibankowe- Wn 13O, tg2, t35, L37, Lgg,
- nalezno6ci
- Wn 231
potr4cone
od pracownik6w
w li6ciewynagrodzeri
- skierowanie
roszczefdo sqdu Wn 24O
prowadzonado konta 234 powinnazapewnii mozliwosc
Ewidencjaszczeg6lowa
ustaleniastanunalezno6ci,
roszczeii zobowi4zafi
pracownikami
z poszczeg6lnymi
wedlugtytul6w rozrachunk6wi podzialekklasyfikacjibudzetowejwydatkdw.
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Konto 234 moze wykazywai dwa sarda. sardo wn oznacza stan
nareznosci
i roszczei,a saldoMa stan zobowiqzariwobecpracownik6w.
Konto 240- ,,pozostalerozrachunki"
Konto 240 sruzy do ewidencjinareznoicii zobowiqzarinie obiQtychewidenciq
na kontachod 201 do 234. Konto to mo2e.byt.u2ywanerowniezdo ewideni;i
po.2yczek i
r62nego rodzaju rozriczefr, a takze kr6tkoterminowych
i dlugoterminowych
naleznosci
funduszycelowych.
EwiqgnciQ
analitycznE
siq wedlugpodmiot6wi os6b z uwzgtqdnieniem
.prowadzi.
tytul6w .poszczeg6lnych
rozrachunk6w, ioszczefr i rozliczen oru. zakres6w
dzialalnoSci,
z kt6rymisq zwiqzane.
PostronieWnkonta240.ksieguje
sig
- nalezno6ci
od innychjednosteki osobfizycznychnie bqdqcychpracownikami
z tytulu zwrotu wydatk6wponiesionychprzezjednostkq - ni; Lor, rgot Lgz,
l35t 137,I39,
- splata udzielonychpo2yczekmieszkaniowych
i naliczonychod nich odsetki
Ma 234
- wynagrodzenia
obci42ajEce
sumy na zlecenie- Ma 231
- u j a w n i o nn
e i e d o b o riys z k o d ym . i n ; g o t 6 w kw
i k a s i e- M a l O 1 , O l 1 , O 1 3 ,
- roszczenia
spornez tytulu dostawi sprzedazy- Ma zol, z tytulu naleznosci
- Ma 23L,234
od pracownik6w
- splata innychzobowiEzan
- Ma 1Ol, J.gO,LgZ,1-g5AST lgg,
- niesluszne
obciqzenia
i korektypomytkowych
uznaf na rachunkachbankowych
Ma 13O, 132, l35t L37t |39r
- kompensata
nadwyzekz niedoborami
Ma 24O,
- rozliczenie
nadwy2ek- Ma 4OO,760, 800,
- zwrot niewykorzystanych
sum na zlecenie,kaucji, sum zabezpieczenra
oraz
wyptatasum depozytowych
Ma 130, 139.
PostronieMa konta*240ksiqoujesiQ:
* Wn 1O1, LSO.I32, J-g5,L37,t,ggl
- wptatynale2no6ci
- zobowiqzaniez tytulu potrqced dokonanychna listach plac na rzecz r6znvch
jednostek(innychni2bud2eti ZUS)- Wn 231
- ujawnionenadwyzkigot6wkiw kasie- t fn 1O1,inneWn Ol1, Ol3, OL4, 016,
08o,
- niesluszne
uznaniai korektymylnychobciqzeri
na rachunkach
bankowychWn 13O, L32, 135, L39,137,
- otrzymanesumy na zlecenie,kwoty kaucji,wadi6wizabezpieczenia
nalezytego
wykonaniaumowy oraz wplaty sum depozytowych
do kasy Wn lO1, na inne
rachunkijednostkibudzetowej
Wn 139,
- wptywynalezno6ci
z tytutu po2yczekurizielonychz ZFSSWn 234,
- rozliczenie
niedobor6wi szk6dw wyniku:kompensatyz nadwyzkamiwn 24o,
u z n a n i az a s t r a t y W n 0 8 O r 8 5 1 , 8 5 3 , 8 6 O , u z n a n i az a p o z o s t a lk o s z t y
operacyjneWn 860, uznaniaza zwiqkszajqce
kosztydzialalno6ci
Wn OgO,4OO,
851,853,
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-

uznaniaza zmniejszajqce
funduszjednostkiWn 8OO,obciqzenia
os6bi
jednostekodpowiedzialnych,
je5liwyrazilyna to zgodeWn 234,24O.

Konto 257 - ,,Nale2noSci
z $ltulu prefinnasowania"
Konto.257
stu2y do ewidencjinaleznosciz tytulu po2yczekudzielonychze
Srodk6wbud2etupafstwa w ramachprefinansowania
zada6,kt6re s4 finansowane
z udzialemSrodk6wpochodzqcych
z budzetuUniiEuropejskiej.
Do konta 257 nale2y prowadzii ewidenciqszczeg6lowqumozliwiaiqcaustalenie
naleznosci od poszczeg6lnychpozyczkobiorc6wz wyodrqbnieniemtytul6w
poszczeg6l
nychpozyczek.
Konto 257 - moze wykazywair6wnoczesnie
dwa salda.saldo wn oznaczasume
nale2nosci
z tytulu udzielonychpo2yczek,
a saldo Ma wskazestan ewentualnycn
nadplatpowstalychw wynikusplaty po2yczek.
Pp stronieWn konta
- przelewy5rodk6wbudZetowych
na prefinansowanie
na oodstawieum6w
po?yczkiMa 13O,
- naliczoneoprocentowanie
po2yczkiWn 75O.
PostronieMa konta257 ksiegujesie:
- wplataz tytulu zwrotu po2yczkina prefinansowanie
Ma 130,
, wplata naleZnegobud2etowioprocentowania
po2yczekMa 130.
Konto 268- "Zobowiqzaniaz tytulu prefinansowania"
Konto 268 sluzy do ewidencjizobowiqzariz tytulu po2yczekotrzymanychz bud2etu
paristwa w ramach prefinansowaniana sfinansowaniezadai realizowanych
z udzialemSrodk6wpochodzqcych
z budzetuUnii Europejskiej.
Do konta 268 prowadzisiq ewidencjqszczeg6lowq
umozliwiajEcg
ustaleniestanu
zobowiqzaf z p oszczeg6lny
g
mi kontrahentami wedlu tytul6w zobowiqzafi.
Konto 268 mo2e wykazywa6dwa salda. Saldo Wn wskazujenadplatyz tytulu
zwrotu po2yczekna prefinansowanie,
a saldo Ma zobowiEzaniaz tytulu po2yczek
prefina
na
nsowanie,
pallrglrclvn 3onta26e ksiQguje sie- przelewz tytulu zwrotupozyczkina prefinansowanie
Ma 137.
PostronieMa konta268 ksieouj
- wplyw Srodk6wod instytucji zarzqdzajqcej
lub po6redniczacej
w przekazywaniu
3rodk6w na prefinansowaniebeneficjent6w zadah wsp6lfinansowanych
ze Srodk6wpochodzqcych
z UniiEuropejskiej
Wn 137.
Konto290-,,Odpisy aktualizacyjne
nale2no6ci"
Konto 290 stu2y do ewidencji odpis6w aktualizacyjnychnaleznoSciwEtpliwe
przypisanych,
i odsetekod nalezno6ci
a niewplaconych.
Saldokonta29Aaznaczawarto6fodpisdwaktualizacyjnych
naleznodci
orazwarto(ci
jeszcze
jednostki.
przezkontrahent6w
naleznych
nie zaplaconych
odsetek,a
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PostronieWn konta290 ksiqoujesiei
zmniejszenie
odpisuaktualizuiqcego
w zwiqzkuz zaplatqnaleznosci
dotycz4cych:
dzialalnosci
eksploatacyjnej
Ma 76o, operacjifinansowythMa 75o, funouszy
celowychi innychfunduszyspecjalnegoprzeznaczenia
Ma 951, g5g,
- zmniejszenie
odpisuaktualizui4cego
w przypadkuprzegraniasprawyw s4dzie
Ma 24O,
-- zmniejszenie
odpisuaktualizujqcego
w zwiEzkuz umorzeniemoraz odpisaniem
przedawnionych
nale2no6ci
lub nie5ci4galnych
Ma ZOI-,Z3,4,Z4O.
PostronieMa konta290 ksiQouie
siQ:
odpisaktualizujqcywqtpliwenale2no6ci
dochod6wwlasnychzwiqzanychz
dzialalnosciq:
eksploatacyjnq
wn 76o, operacjami
finansowymiwn7so, funduszy
celowychi innychfunduszyspecjalnegoprzeznaczenia
Wn g5l, g53,
przypisanych
warto5i
ale niezaplaconych
do dniabilansowego
odsetekod
nale2noSci:
dzialalno6ci
eksploatacyjnej
wn 750, dziaialnosci
funduszycelowych
Wn 851, 853.
Konto 310-,, Materialy"
Konto310 sluzydo ewidencjizapas6wmaterial6w(biurowych,opatu,paliwa).
PostronieWn konta310 ksiQguje
siq:
- zwiqkszeniezapas6w material6w na koniec roku o warto5i ustalonych
na podstawieinwentaryzacjimaterial6wrozchodowych,a nie zuzytych Ma 4OO,851,853,
PostronieMa konta3l0 ksieguiesie:
- rozch6dmaterial6wprzeznaczonych
do zu2ycia- Wn 4OO,851,853/
Konto 310 mo2e wykazywaisaldo Wn, kt6re wyraza stan zapas6wmaterial6w,
w c e n a c hz a k u p un, a b y c i a .
Konto 400 -,,Koszty wedlug rodzaj6w"
Konto400 slu2ydo ewidencjikoszt6wprostychwedlug rodzaju.
PostronieWn konta400 ksiqgujesiq:
,. koszty w warto6ci umorzeniawydanychdo u2ywaniapozostalychSrodk6w
(umarzanych
w miesiEcuoddania
trwalychoraz zbior6wbibliotecznych
w 100o/o
M
a
O
7
2
,
do uzywania)
, wydane do zu2yciamaterialy do dzialalno6cieksploatacyjnej:bezpo6rednio
u a 310,
z z a k v p uM a 1 O 1 , 2 O L , 2 3 4 ,z m a g a z y n M
- niedoboryi szkodyuznaneza zwiQkszaj4ce
koszty- Ma 24O
- Ma 1O1, L3O, L32, L37, 139
- zuZycieenergiiwedlug faktur zaplaconych
- Ma zAL,2341
do zaplacenia
- odebraneuslugizaplacone- Ma 1O1, 13O, 132, 137, L39,do zaplacenia
Ma 2OL, 234,
- naliczone wynagrodzeniawedlug list plac lub um6w cywilnoprawnych
i wystawionych
na ich podstawierachunkow- Ma 231
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naliczoneskladki na FunduszUbezpieczeri
spolecznychi Fundusz pracy Ma 229
warto6iprzelanych
odpis6wna ZfSS Ma l3O,
podatki i opiaty administracyjnei cla - obciE2aiqcekoszty * Ma 1o1, l3o,
r32,L37,225
- naliczone
ekwiwalenty
dla pracownik6w
za uzywanedo celowsluzbowychwlasne
materialy,odzie2isprzqt;na li6cieplac- Ma 231, pozalistq plac_ Ma 2g4
- kosztypodr62ysluzbowychw tym r6wnie2za przejtazdy
sluzbowesamochodami
stanowi4cymiwlasnosi pracownik6w,zaplacone- Ma ror, r3ot L32, rgTl
139, naliczone
do zaplaty- Ma Zg4, Z4O
Konto 400 moze wykazywai w ciqgu roku obrotowegosaldo wn, kt6re wyra2a
wysoko56
koszt6wponiesionych.
Saldokonta400przenosi
sigw koricurokuobrotowego
nakonto960.
Ewidencjaszczeg6lowa
jest zgodniez klasyfikaciqbudzetowq.
konta prowadzona
Konto 401-,,Amofizacja"
Konto 401 sluzy do ewidencjikoszt6wamortyzacjiod Srodk6wtrwalych i wartosci
niematerialnych
i prawnych,od kt6rych odpisy amortyzacyjnesq dokonywane
stopniowowg stawekamortyzacyjnych.
PostronieWn konta401 ksiqoujesiq:
- umorzenie
- naliczona
amortyzacja
Srodk6wtrwalych- Ma O7l
PostronieMa konta 401 ksiqguje,sjei
- przeniesieniew koricu roku obrotowegorocznychodpis6w amortyzacyjnychWn 860
Konto 401 mo2e wykazywai w ciEguroku obrotowegosaldo Wn, kt6re wyra2a
wysoko6iponiesionychkoszt6wamortyzacji.Saldskonta401 Drzenosisie w koricu
roku obrotowego
na konto860.
jestw tabeliamortyzacyjnej
prowadzona
Ewidencja
szczeg6lowa
z podzialem
na kaZdySrodek
trwaty
Konto 640-,, Rozliczeniamigdzyokresowekoszt6w"
Konto 640 stu2y do rozliczenia koszt6w dotyczEcych przyszlych okres6w
(rozliczefi miqdzyokresowych
sprawozdawczych
czynnych)
Rezygnuje siQ
z rozliczefimigdzyokresowych
koszt6w, nieistotnychco do wyniku lub koszt6w
wystepujqcychz tego samegotytutu i przechodz4cych
z roku na rok w zblizonej
wysoko5ci.
Konto 700- ,,Sprzeda2produkt6wi koszty ich wldwarzania"
Kontoslu2ydo ewidencjiprzychod6wze sprzeda2yna rzeczobcychjednostekoraz
warto6ciprzekazanychna rzecz wlasnej dzialalno6cifinansowo-wyodrqbnionej,
wyrobdwgotowych, p6lfabrykaf6wi wszelkiegorodzajuusiug ,
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Na koniecroku saldonie wystQpuje,
przenosisiQje na kontog60.
pg*SlrOfle_Wr'
Na koncie700
14imqicstg:
- zwrotyze sprzeda2yi korekty btqd6wwystawionychfaktur - Ma 2oL,22r,234,
- przeniesienie
w kodcuroku przychod6w - Ma g60
Na stronieMa ujmujesiq:
- sprzedazuslug
- Wn 1O1,14O,2OL,22L,23,4,
- korektyzwiqkszefisprzeda2y Wn 201,22J-,234,
Konto 740- ,,Dotacjei Srodki na inwestycje"
Konto 740 stu2y do ewidencji dotacji otrzymanych z bud2etu, Srodk6w
pozabudzetowych,
funduszy celowychoraz innych jednostek na finansowanie
podstawowej
gospodarstwpomocniczych
dziatalno6ci
jednostekbud2etowychoraz
zaklad6wbud2etowych,r6wnowartoSci
Srodk6wpieniqznychzaklad6wbudzetowych
oraz z zysku gospodarstw pomocniczychprzekazanychlub przeznaczonych
na finansowanie
inwestycji.
Na koncie 740 nie ujmuje sig dotacji otrzymanychz bud2etuna finansowanie
inwestycji zaktadubudzetowego, bo te ksiqguje siq na podstawieotrzymanego
przelewuWn 131 Ma 8OO.
Na stronieWn konta740 ksiqqujesiQ:
- 5rodki pieniQznezaklad6w budzetowychi dochod6w wlasnych jednostek
wykorzystane
na finansowanie
budzetowyeh
inwestycji- Ma 8OO
- zwroty dotacji nie wykorzystanych,
nadmierniepobranychlub wykorzystanych
niezgodniez przeznaczeniem Ma L3L,225,
- przekazaniez zysku gospodarstwapomocniczegoSrodk6w do jednostki
na finansowanie
inwestycji - Ma 131,
bud2etowej
740 ksiqguiesig
Na stronieMe_konta
- w ciqguroku - dotacjerzeczywi6cie
otrzymane- Wn 131
W koricu roku obrotowegosaldo konta 740 zamyka siq dwoma saldami, kt6re
przenosisiQ:
- saldoWn oznaczajqce
na finansowanie
dzialalno6ci
warto6idotacjiprzekazanych
podstawowej
oddzial6woraz Srodk6wna inwestycje
samodzielnie
bilansuj4cych
jednostekbudzetowych- na
i Srodkachspecjalnych
w zakladachbudzetowych
strone Wn 86O
- saldoMa oznaczajqce
dzialalnoSci
wartoSidotacjiotrzymanychna finansowanie
podstawowej- na stronQMa konta 85O
Konto 750- ,,Przychodyi kosztyfinansowe"
Konto 750 sluzy do ewidencjiprzychod6wz tytulu dochod6wbudzetowychoraz
przychoddw
w tym przedewszystkimz tytulu danin
i koszt6woperacjifinansowych
i podatk6woraz naliczonych, dotyczqcychokresu sprawozdawczego
/ co na;mniej
na koniec kwartalul wymagalnychodsetek od naleznoSci,dodatnich roZnic
rachunk6wbankowychoraz lokat"
walutobcych,oprocentowania
kursowych

ksrsguj_e*s]g
Pe_strc&e-Wn"kextaz50
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- wartogi w cenie nabyciasprzedanychpapier6w
warto6ciowych
i udziai6ww
- Ma O3O,14O
innychpodmiotach
- dyskontoprzy sprzeda2y
weksliiczek6w obcych_ Ma l4O
- zaplaconeodsetkiod kredyt6wi po2yczek_ Ma 130,137
- odsetkiod nieterminowychpratnoScizobowiqza6
- 2or,24o,2zs.l3ot]'g2,r37l
- odpisy,zwrotylub innezmniejszenie
nale2no5ci
z tytuiu finansowycn
dochod6w
budzet6w- Ma 22L
- przeniesienie
na koniecroku osiagniQtych
przychod6w
- Ma 86o
finansowych
Ppsrcfle_Me_kanla250 ksiqgujesie:
- dyskontoprzy zakupiewekslii czek5wobcych- Wn l4O
- przychodyz tytulu finansowychdochod6wbud2etowychprzypisanychjako
naleznoiciwn 221,-wplaconych
do kasylub banku(nieprzypisanych
uprze-dnio
n a k o n i e2 2 1 )W n 1 0 1 , l 3 O ,
- przypisanie
odsetekwymagalnychna konieckwartalu- wn 2ol, zztt 22s,
229,24O,
- odsetkiod lokat,rachunk6w
bankowych - Wn l3O, 1.31tl,gg,
- przeniesienie
- Wn g6O.
na koniecroku koszt6woperacjifinansowych
Na koniecroku konto750 nie wykazujesalda.
prowadzona
jest zgodniez klasyfikacjq
Ewidencja
budzetowq.
Konto 760 - Pozostaleprzychody i koszty"
Kontosluzydo ewidencjiwszystkich
innychprzychod6w
i koszt6wich uzyskania.
Do pozostalych przychod6w zalicza sie w szczeg6lno6ciprzychody z tytutu
sprzeda2ymaterial6w, Srodk6wtrwalych, warto5ci niematerialnychi prawnych,
inwestycji,otrzymanegrzywnyi kary oraz odszkodowania
i darowizny.
PostronieWn konta760 ujmujesie:
- nie zawinioneniedobory5rodk6wobrotowych
- Ma 24O
- warto6cisprzedanychmaterial6wwg cen ewidencyjnych- Ma 31O, 4OO,
- zaplaconelub naliczonekary grzywny- Ma 1O1, l3O, L32t L37t zOJ-,2ZS,
234,24O,
- odpisaneprzedawnione
z innychtytul6w ni2 finansowe
, umorzonenalezno6ci
- Ma 2O1, 231,234,24O,
dochodybudzetowe
- przeniesienie
- Ma 860
na koniecroku warto5cipozostalych
przychod6w
Po_
stronie Ma kontaZ60-UinnujsSlCi
- przychodyze sprzeda2ySrodk6wtrwalychi warto6ciniematerialnychi prawnych,
inwestycjii material6w- Wn 1O1,13O,1-32t2O1,221,24O
- otrzymaneodszkodowania
, kary, grzywny- Wn 13O'132,2(J1,24A
- Wn 24Q,
- rozliczenie
nadwy2eksktadnik6w
majEtkuobrotowego
- przypadajqcen dany rok nalezno6ciza sprzeda
ne na raty Srodki trwale Wn 84O,
- Wn 860.
- przeniesienie
na koniecroku pozostalych
koszt6woperacyjnych
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Konto761-,, Pokrycieamortyzacji"
Konto761 sluzydo ewidencjiwarto6ciamortyzacjiujQtejna koncie4O1.
Na strenieWn konta761 ksiqquiesiq:
- przeniesienie
saldakontana wynikfinansowy- Ma 86O

Na_strs@

- r6wnowarto66
koszt6wamortyzacjiujQtychna koncie401 - Wn 8OO
W koricuroku obrotowegosaldokonta 761 przenosisiq na konto 860.

Konto 8OO - ,,Fundusz jednostki"
Konto 800 slu2y do ewidencjonowaniar6wnowartoSci majqtKu trwalego
i obrotowegojednostki i ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje
siq zmniejszeniafunduszu, a na stronie Ma - jego zwiekszenia,zgodnie
z odrqbnymiprzepisa
mi regulujqcymi gospodarkq
finansowqjednostki.
Na stronieWn konta800 ujmuiesie w szczeg6lnoSci:
przeksiqgowanie,
w roku nastqpnympod datq przyjqcia sprawozdania
finansowego,
straty bilansowej
roku ubieglego
z konta860;
przeksiqgowanie,
pod datE sprawozdaniabudzetowego,zrealizowanych
dochod6wbud2etowychz konta 222i
przeksiQgowanie,
w roku nastepnym pod datE przyjqcia sprawozdania
finansowego,
rozliczenia
wynikufinansowego
z konta820;
przeksiQgowanie,
w koricuroku obrotowego,dotacjiz budzetui Srodk6w
budzetowych
wykorzystanych
na inwestycjez konta810;
pokrycie amortyzacji podstawowychSrodk6w trwalych oraz warto6ci
niematerialnych
i prawnych;
r6znicez aktualizacji
Srodk6wtrwalych;
przekazanych
podstawowych
warto6i sprzedanych
i nieodplatnie
6rodk6w
trwalych i inwestycji;
jednostek;
pasywaprzejqteod zlikwidowanych
(polqczonych)
przekazanych
wartoS6
obrotowych
Srodk6w
w ramachcentralnego
zaopatrzenia.
Na stronieMa konta800 uimujesie w szczeg6lno6ci:_
- przeksiqgowanie,
w roku nastQpnympod dat4 przyjqcia sprawozdania
finansowego,
zyskubilansowego
roku ubieglegoz konta860;
- przeksiqgowanie,pod datq sprawozdaniafinansowego,zrealizowanych
wydatk6wbudzetowychz konta 223;
- wplywdotacjii Srodk6wprzeznaczonych
na finansowanieinwestycji;
- r6znicez aktualizacji
Srodk6wtrwalych;
- niecldptatne
otrzymanieSrodk6wtrwalychi inwestycji;
- aktywaprzyjqteod zlikwidowanych
jednostek;
(pol4czonych)
- wartoSiSrodk6wobrotowychotrzymanychw ramachcentralnegozaopatrzenia.
prowadzona
Ewidencja
szczegdiowa
do konta800 powinnazapewniimozliwo6i
ustaleniaprzyczynzwiqkszedi zmniejszerifunduszujednostki.W przypadku
prowadzeniascentra
lizowanej ksiqgowo5ciobejmuj4cej 16zne jednostki,
d l a k t d r y c hu s t a l as i e o d r q b n i ew y n i k f i n a n s o w yi w e d l u g o d m r e n n y czha s a d
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dokonuje.siq
ewidenciq
iego podziaru,
szczeg6row4
prowadzisiq r6wniezwedlug
poszczeg6lnych
jednostek
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, kt6re oznaczastan funduszu
jednostki.
Konto 810-,, Dotacjebud2etoweoraz srodki z bud2etuna inwestycje,,
Konto810 sluzydo ewidencjiw jednostkach
budzetowych
/starostwie/:
l/dotacji przekazanych z budzetu przez starostwo w czqsci uznanej
za wykorzystanelub rozliczone
2/ r6wnowarto6ci
wydatk6wdokonanychprzezjednostkibudzetoweze srodk6w
bud2etuna finansowanie
inwestycji
Nastronie_@:
- dotacjepodmiotoweuznaneza wykorzystane
lub rozliczone
Ma 13O,
- wydatki inwestycyjnejednostekbudzetowychzapisWn gl0 Ma aOO
Na stronieMa konta810 ujmujesiq:
- przeksiqgowanie
w koricurokuobrotowego
,saldakonta810 na konto g00.
Ewidencjqanalityczn4prowadzisiQwedtugpodzialekklasyfikacjibudzetowejoraz
poszczeg6lnych
zadari.
Na koniecroku konto810 nie wykazujesalda.
Konto 820- "Rozliczeniewyniku finansowego',
Konto 820 slu2y do ewidencji nadwy2ki dochod6w wlasnych jednostek
bud2etowych.
Na stroniewn konta 820 ujmuje siq naleznelub dokonanewplaty do budzetuz
tytulu nadwy2kidochod6wwlasnychjednostekbudzetowych.
Na stronieMa konta820 ujmuje siQprzeniesienie
saldakonta w roku nastqpnym,
poddat4 przyjqciasprawozdania
finansowego,
na konto800.
Konto 840- ,,Rezerwyi rozliczeniamigdzyokresoweprzychod6w"
Konto 840 sluzy do ewidencjiprzychod6wzaliczanychdo przyszlychokres6woraz
innychrozliczeh
miqdzyokresowych
i rezerw.
Na stronie Wn ujmuje siq zmniejszenialub rozwiqzanierezerwy,a na stronie
Ma ujmujesiQutworzenie
i zwiekszenie
rezerwy.
Konto 840 mo2e wykazywai saldo Ma, kt6re oznacza stan rezerw i rozliczen
przychod6w.
miqdzyokresowych
Konto 851- ,,Zakladowyfundusz6wiadczerisocjalnych"
Konto 851 slu2y do ewidencjistanu oraz zwiqkszefii zmniejsze6zakladowego
funduszuSwiadczeh
socjalnych,
Pp-strqnie.Wn
konta851 ksiqgujes-Lq:_
- umorzenie
po2yczek
z ZFSS- Ma 234, 24O,
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kosztyzwiqzanez prowa.dzonE
przezjednostkQdziatarnosciq
socjarnq,zapracone
"n"
jako
135
uiqte
zobowi4zania
z
r62nych
tytul6w
iOli Zg'-, 22g,
__i!" _19_1,
234,24O,
PostronieMa konta851 ksiQguje
siEi
- odpisyna zaktadowy
- Wn 135,
funduszSwiadczeri
socjalnych
- odsetki bankowe naliczoneod Srodk6w zakladowego
funduszu 5wiadcze6
socjanych
- przypisane
odsetkiod pozyczekudzielonych
pracownikomna cele mieszkaniowe
- Wn 234
Saldo Ma konta 851 wyra2astan zakladowego
funduszuSwiadczerisocjalnych,
jednostki.
bqdqcego
w dyspozycji
Konto 853- ,,Funduszepozabud2etowe,'
Konto 853 siu2y do ewidencjistanu zwiQksze6
i zmniejszefifunduszycelowych
pozabudzetowych.
PostronieWn konta853 ksiQquie
sie:
- koszty dzialalno6ciobciqzaiqcefundusze, kt6re zostaly sfinansowane
bez
ewidencjonowania
zobowiEzaf- Ma 101, 135, uiqte jako zobowiqzania
Wn 2O1,
PostronieMa konta853 ksiqgujesie:
- wplywSrodk6wna zwiqkszenie
funduszy- Ma 135
- przychodyz dzialalnoscirealizowanejw ramach funduszy pozabudzetowych
wplaconebez uprzedniegoprzypisanianale2no6ci- Ma 1ol, 135 nale2ne
na podstawiedowod6wsprzeda2ylub z innychtytul6w Ma zOL, 23,4, 24O,
- oprocentowanie
Srodk6wfunduszyna rachunkach
bankowych- Ma 135
Ewidencjaszczeg6lowa
do konta 853 powinnapozwolii na ustaleniezwiekszeri
i zmniejszeforazstanukazdegoz funduszyoddzielnie.
Do konta853 prowadzone
sq nastQpujEce
kontaanalityczne:
- 5rodkiPFRON
- SrodkiPFZG|K
- SrodkiPFOS
Dalszaewidencjaanalitycznado tego konta prowadzonajest w razie biezEcych
potrzeb, tak aby umozliwii ustalenieobrot6w i stanu Srodk6w pieniqznych
na rachunkach
bankowych
odrqbniedla kazdegozfunduszycelowych.
SaldoMakonta853 wyrazastanfunduszycelowych.
jednostek"
Konto855 - ,,Funduszmienia zlikwidowanych
Konto855 slu2yw Starostwieorganiezato2ycielskim
do ewidencjir6wnowartoSci
przyjetegoprzeztenorganmieniazlikwidowanych
jednostekorganizacyjnych"
Na stronie Wn-ke[La855_ujmute sie:

- warto5i sprzedanegomienia zlikwidowanych
jednostek Ma 226 - pod datE
zaptatycalo6cilub raty - r6wnoleglyzapisWn 130 Ma 760
- warto6imieniazlikwidowaneqo - M a O 1 5
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- warto6i mienia przyiqtegona wlasne potrzeby
organu zalo2ycierskiego
rub
przekazanego
nieodplatnego Ma o15
Na strenieMa konta855 ujmuiesie:
- wartosi bilansowqmieniaprzyiQtego
przez organzalozycielski
po zlikwidowanej
jednostce Wn O15
- zwiqkszenie
warto6cimieniaprzyiQtego
po zlikwidowanejjednostcewynikai4cej
z wyceny Wn O15
Konto855 mozewykazywaisaldoMa,kt6re wyra2astanfunduszu.
Konto 860-,, Straty i zyski nadzwyczajneoraz wynik finansowy,,
Konto860 sluzydo biezacejewidencjistrat izysk6wnadzwyczajnych
oraz ustalenia
na koniecroku wynikufinansowego
jednostki.
Na stronieWn konta860 ksiqguiesiq:
- uiqcieszk6dspowodowanych
zdarzeniami
losowymi(pozaru,powodzilub innymi
w y p a d k a m -i ) M a O 1 1 ,O B O , 3 1 O
- ustaleniewynikufinansowego
w koicu roku, przeniesienie
poniesionych
koszt6w
- Ma 4OOf 4O1

- przeniesieniekoszt6woperacjifinansowychi pozostalychkoszt6woperacyjnych
- Ma 75O,760
- przeksiqgowanie
dodatniegowynikufinansowego(zysku netto) za rok ubiegty
- Ma gOO
poddatEprzyjqciasprawozdania
finansowego
Na stronieMa konta860 ksiqquiesie:
- przeniesienie
dotacjiotrzymanychna finansowanie
podstawowejdziaialnosci
Wn 74O
- przeniesienieprzychod6wewidencjonowanych
w zespole 7 finansowych
Wn 7OO,75O,76O
- przeniesienie
- Wn 761
pokryciakoszt6wamortyzacji
- przeksiegowanie
ujemnegowynikufinansowego
(stratynetto)za rok ubieglypod
przyjQcia
datE
sprawozdania
finansowegoWn 8OO
Saldokonta 860 wyra2ana koniecroku obrotowegowynik finansowyjednostki,
saldoWn - stratQnetto;saldoMa - zysknetto
Ewidencjaszczeg6lowapowinna zapewnii ustalenie 2r6del powstalychstrat
i zyskownadzwyczajnych.
C. ZaSadflClkSigneu{aua.kont

pozabilattsowvch,

Konto 980- ,, Plan finansowywydatk6wbud2etowych"
Konto980 siu2ydo ewidencjiplanufinansowego
przyjqtego
wydatk6wbudzetowych
jednostki
przezkierownika
budzetowej.
Na"slf_o-rtiq
Wn konta g-B_Q*ujmuje
siq plan finansowywydatk6w trudzetowychoraz
jego korekty.
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Natomiastna stronieMa ujmujesiQ:
- r6wnowarto6izrealizowanych
wydatk6wbudzetowych,
- warto56planu niewygasaiqcych
wydatk6w budzeiowychdo rearizaciiw roku
nastQpnym,
- warto6iplanuniezrealizowanego
i wygastego.
Ewidencjaszczeg6lowa.
do konta 980 jest prowadzonaw szczegdlowo6ci
planu
finansowegowydatk6wbudzetowych
zgodnie
podzialkE
z
klasyfikaiji
/
budzetowej/.
Konto980 niewykazujena koniecrokusalda.
Konto 981-,,Plan finansowyniewygasajqcychwydatk6w"
Konto 981 sluzy do ewidencjiplanu finansowegoniewygasaiacych
wydatk6w
jednostekbud2etowych.
Na-stroniewn konta 98! ujmuje siQ plan finansowyniewygasaiqcych
wydatk6w
bud2etowych^
Na stromCt4akOntA_98_L
uimuj_e
siQ:
- r6wnowarto6i zrealizowanychwydatk6w budzetowychobciq2ajqcychplan
finansowyniewygasajqcych
wydatk6wbudzetowych,
- wartoSi planu niewygasajqcych wydatk6w budzetowych w czq6ci
niezrea
lizowa
nej lub wygaslej.
Ewidencjq szczeg6low4do konta 981 prowadzi siq w szczeg6lowoSciplanu
finansowego
niewygasaj4cych
wydatk5wbudzetowych.
Konto981 nie wykazujesaldana koniecroku.

Konto 996- ,,Zaanga2owanie
dochod6wwlasnychjednostek bud2etowych"
Konto 996 slu2y do ewidencji prawnegozaangazowania
dochod6w wlasnych
jednostek bud2etowych. Zaangazowanie dochod6w wlasnych jednostek
budzetowychujmuje siQ na koncie 996 niezale2nieod tego, w kt6rym roku
bud2etowym
nastqpiwydatekfinansowany
wlasnymi.
dochodami
Na koncie 996 po stronie.-W_n_qi111qj3_siCi
- r6wnowartoSi
wydatk6wsfinansowanych
wlasnymi
dochodami
po
Na koncie996 stronieMa-ldmgjgsiq:
- r6wnowarto5izawartychum6w, porozumierilub wydanychdecyzji , kt6rych
realizacja
spowodujewydatkowanie
dochod6wwlasnych,
- zwigkszenie lub
zmniejszenie (zapisem ujemnym)
uprzednio
zaewidencjonowanych kwot zaanga2owania.
Ewidencjqszczeg6low4prowadzisiq wedlug :
- podzialekklasyfikacjibudzetowejwydatk6w,
- lat finansowaniaoraz 2r6deldochod6wwlasnych"
Na koniec roku konto 996 moze wykazywai saldo Ma oznaczajEcezaangazowanie
drrchod6wwtasnychdo sfinansowaniaw przyszlyehlatach.
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Konto 998- ,,Zaanga2owanie
wydatk6wbudietowych roku bie24cego,,
Konto 998 sluzy do ewidencjiprawnegozaangazowania
wydatk6w budzetowych
uiqtychw planiefinansowymjednostkibudzetowejdanegoroku bud2etowego
na
podstawieum6w,wydanychdecyzji,porozumieri
oriz doko"nany.n
*yautto*.
Po stronieWn konta 998 ksieguiesiQi
- r6wnowarto56sfinansowanychwydatk6w
budzetowych w danym roku
bud2etowym
- r6wnowartosizaanga2owanych
wydatk6w,kt6re bgdEobciqZalywydatki roku
nastQpnego.
PostronieMa konta998 ksiqouiesiq:
wydatk6w,czyliwartoSium6w, decyzjiiinnych postanowiefi,
,zaanga2owanie
kt6rychwykonaniespowodujekoniecznos6
wydatk6wbudlzetowycn
w roku
biezqcym.
Zgodnie z Rozporzqdzeniem
Ministra Finans6ww sprawie sprawozdawczo6ci
budzetowej
zaangazowanie
w sprawozdaniu
Rb-2BSwykazujesiq, wedlugstanuna
dzief koiczqcy okres sprawozdawczy, a wiqc miesiqcanL po'dstawie ewidencji
ksiqgowej.
Jezeli platnoSciza miesiqc arudziefi, kt6re na podstawiestosownychprzepis6w
mog4byi dokonanew styczniunastQpnego
roku, nie sa uiQtew planiefinansowym
danego roku, to Srodki na te platnoscinie sa zaangazowane
w danym roku
bud2etowym.
Ewidencja szczeg6lowado konta 998 prowadzonajest wedlug podzialek
planufinansowego
klasyfikacyjnych
z wyodrqbnieniem
wydatk6wniewygasaiqcych.
Na koniecroku konto998 nie wykazujesalda.
Konto 999-,,Zaanga2owaniewydatk6wbud2etowychprzysztychlat."
Konto999 sluzy do ewidencjiprawnegozaangazowania
wydatk6wbudzetowychlat
przyszlychoraz niewygasaj4cych
wydatk6w,kt6re majq byc zrealizowanew latach
nastQpnych.
Po stronieWn konta999 ewidencjonuje
S_iei
- r6wnowaftoS(.
zaanga2owanych
wydatk6wbud2etowychw latach poprzednich,
planfinansowyroku biezqcego
a obciEzajacych
lub planfinansowyniewygasajqcych
wydatk6wprzeznaczony
do realizacjiw roku biezAcym.
PostronieMa ken-t-a999
ujmujgsiQ:
- wysoko6izaanga2owanych
wydatk6wlat przyszlych.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 999 prowadzona wedlug podzialek
planufinansowego
klasyfikacyjnych
z wyodrqbnieniem
wydatk6wniewygasajqcych.
No koniecroku konto 999 mo2ewykazywaisaldoMa oznaczajqce
zaangazowanie
wydatkdwbudzetowych
lat przyszlych"

Stto^a 32 z 32

Zalqcznik nr 3 do
ZarzqdzeniaNr 29/70
Starosty Pultuskiego
z dnia 2I kwietnia2010 r.

Nazwadokumentu:

Og6lnezasady ( polityki) rachunkowosci
Numerdokumentu:
DS-18

Og6tne zasady ( polityka) rachunkowosci

Zgodniez art. 1O- ustawyo rachunkowo6ci
ustalasiQ
1' rok obrotowypokrywasig z rokiem orJ.eiowym, :
ktOrytrwa od l styczniado
31 grudnia,
2' w jednostkach budzetowych rok obrotowy
dzieri siQ na 12 0kres6w
kt6rymi sq miesiqcekalenoarzowe,
^ sprawozdawczych,
3' w jednostcesamorzqduteryioriarnego ouozecie)
rok obrotowy crzierisiQ na
1
12 okres6w sprawozdawczych
kt6ryiri sE miesiEce'tafunOirzt-#,
4' sprawozdania
finansowesporz4dzasiq na i<onieci-otu ooroiowEol'
5' w celu ustarenianadwyzki rub niedoboru
budzetu operacje gospodarcze
dotyczacedochod6w wydatk6wujmowanes4 w
ksiqgachrachunkowychna
.i
odrqbnychkontachksiqgowych
w zakresiefaktyiznych 1'riasowo
ireatizowanych)
wptyw6w i wydatk6w dokonanychna bankowychrachunkach
budzetu oraz
rachunkach biezqcvch dochod6w i wvdatk6w
brJtui;;;.;
jednostek,
z wyiEtkiemoperacjiszcze.g6lnych
okredlonych
w odrqbnychp.r"piru.n,
-6. srodki
trwaleorazwartosciniemateriarne
i [.urn" umarzasiQi amortyzuje,przy
zastosowaniu
stawekokre6ronych
w przepisach
w podatkuoo.rroJo*y, od os6b
prawnych arbo stawek okresronych p,rzez zarzqd powiatu.
przylmuje siq
naliczenie
jednorazowoza okrescategoroku,
umorzenia
7' jednorazowo,przezspisaniew kosztyw miesiqcuprzyigcia
do uzywania, umarza
SiQ:
1) ksiq.2ki
i innezbiorybiblioteczne,
2) Srodki dydaktyczne,w tym takze Srodkitransportu, sluzqce
co nauczania
i wychowania
w szkolachi plac6wkach
o(wiatowych,
3 ) o d z i e 2i u m u n d u r o w a n i e ,
4) meblei dywany,
5) inwentarz2ywy,
6) pozostalSrodkitrwale ( wyposa2anie)
oraz wartosciniemateriarne
i prawne,
o warto6ci nieprzekraczai4cel'
wielko6ii ustalonej w przepisach o poctatku
dochodowym
od osobprawnych,drakt6rychodpisy-amo*yzacyjne
sE uznawane
za koszt uzyskaniaprzychoduw 1000/oich wartosciw momencie
oddaniado
u2ywania,
B. nie umarzasiq grunt6woraz d6brkultury,
9. wartoSi pocz4tkowa
.Srodk6w trwalych i dotychczas dokonane odpisy
umorzeniowe podregaiq
aktuarizacji zgodnie z zasadami okresronymi
w odrqbnychprzepisach,
a wynikiaktuarizacii
sq odnoszone
na fundusz,
10"grunty, budynki i budowle podlegaiqinwentaryzacliw spos6b
okreSlony
w przyjQtych
przezjednostkqzasadach
rachunkowosci.
11'rzeczowe
skladnikimaiEtkuobrotowegowyceniasiq na dzienbilansowywedrug
ich warto6ciwynikajqcychz ewidencji,
L2'Do przychodriw starostwa zaricza siq dochody bud2etu powiatu
nieuiqte
.
finansowych
y
qlanac.h
innych
samorzqdowych
jednostek
OuOZeiowycn.
.^
l3.Naleznosci
realizowane
na rzeczinnychje<J'noslek
ujmuje siq iako ,ooo*lqraniu
na rzecztychjednostek.
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14.Warto6i nale2no6ciaktualizuje sie zgoclnie
z ustawe o rachunkowo6ci.
z zastrzeZeniem
ust. t5 _ L7:
1) Warto.i nare2no.ei dotyczqcych dochod6w jednostek
,
samorzqctu
terytorialnegoaktua,rizuje.
siq uwzgrqdniaiac
stopie'i pi"*o"ptiobieristwa icf
zaplatywedlugzasadokre5ronych
w1rt. 3db ustawyo rachunkowo5ci,
2) Niedokonujesiq aktuarizacji
dochod6wskarbupu,iri*u, u ,uiloy ,.orr"nia,
odroczenia,splaty rub
na raty dokonujesiq zgodniez przepisami
,r,ozkladania
ustawyo finansachpublicznych,
'*artose
3) odpisy aktuarizuiqce
narezno5cizaricza sie
odpowiednio do
-zareiniu
pozostalychkoszt6woperacyjnychrub koszt6w
finansowych,
od rodzaju
nale2nodci,
kt6rej dotyczyodpisaktualizacji,
4) Naleznosci
umorzone,przedawnione
rub niefciqgarne
zmniejszaiEdokonane
uprzednio
odpisyaktualizujAce
ich warto:ii,
5) odpisy aktuarizuiqce
wartos6nareznosci
sq dokonywanenie p62niejni2 na
dzieri bilansowy.w uzasadnionych
przypadkachodpisy aktuarizuiqcewartosi
nalezno5ci
w t<iZOym
czasie,
.mogqbyi dokonywane
6) odpis6w aktuarizacji dokonuje sie na wniosek wydziatu
Finans6w
.
zaopiniowanego
pozytywnie
przez Radcq prawnego,a podG*e dokonania
odpis6wjest "pK - sporzqdzon
e przezoyr&tora wydzialu Finans6wzatwierdzone
przezStarostq".
15.: odpisy aktuarizuiacewartosi nareznoscidotyczqcychrozchodow
budzetu
zaliczasiq do wynik6wna pozosta.fych
operacjach
niekasowych.
16. odpisy aktuarizui4cewartosi nareznostidotyczqcycirfunduszy
tworzonych
na podstawie
ustawobciqzaj4
fundusze.
!7: odpisy aktualizujqce wartoSi naleznosci realizowanychna rzecz innycn
je_dnostek
obciqzajqzobowi4zania
wobectych jednostek.
18. odsetkiod naleznoScizobowiqzai,w'tym r6wnie2tych, do kt6rycnstosuje
siQ
.i
przepisydotyczqcezobowiEzari
podatkowych,
ujmujesiq'w i<siqgach'rachunkowych
w momencieich zaplatylub pod data ostatniego
dniakw-artatu
w-wysokosci
odseiek
nale2nych
na koniectego kwartalu

Ewidencjazdarzefi budzetowo - ksiqgowychprowadzonajest w wyclziale
Finansowym,
kt6ry pelni2 funkcje:
I^ Obslugifinansowejbud2etupowiatu,w zwiqzkuz tym:
1. prowadzikompreksowq
ewidenciqdochod6wi wydatk6wbudzetu
powiatu,
2' sporzrdza
.zbiorczesprawozdaniaz rearizacjibudzetu powiatu
i przedktadaje odpowiedniozarzqdowipowiitu, Radziepowiatu
i OrganowiNadzoru- Regionalnej
IzbieObrachunkowej,
3' prowadzi ewidenciq dochod6w bud2etu paistwa w ramach
rearizacjiprzezstarostqzadafiz zakresuadministracjirzqdowej
4' prowadziewidenciqdochod6wwlasnychstarostwaiito
ieonositci
budzetowei
Strcna3 z g

5. prowadziobslugqfinansowo- ksiqgow4funduszycerowych;
to
jest powiatowego Funduszu Zasobem
CeoO.ezyjnym,I
powiatowegoFunduszuochrony
Kartograficznym,
srodowiskai
Gospodarki
Wodnei.
IL Obslugifinansowej
Starostwapowiatowego
w zwi4zkuz tym :
1. prowadzi
operacjigospodarczychStarostwa powiatowego
"ryj9u.n.is
jako jednostki.budzetowej
z zakresuwydatk6ww ramach rearizacji
zadafiwlasnychi zada6z zakresuadministracjirzEdowej oraz zada(t
w zakresieporozumieri
zawartychz innymileonoittami samorzEdu
terytoriarnego
oraz w ramachporozumieri
zawartychz administraiiq
rz4dowq
2.prowadzi ewidencjq zdarzel ksiqgowychzwiqzanychz gospodarkE
rzeczowymi skladnikami maiEtkowymi starostwa powiatowego
i m i e n i e mp o w i a t u ,
3. naricza wynagrodzeniai Swiadczeniapracownikom starostwa
powiatowego.l UW
.oraz zwiqzanez tym rozliczeniawynikajqce
z ustaw podatkowych
i rl:tawE o systemieubezpieczefspotecznyin
z dnia 13 pa2dziernika
1998roku oraz ustawyz dnia 06 rutego1d97
roku o powszechnymubezpieczeniu
zdrowotnym (Dz. u. Nr 28
p o z .1 5 3z p 6 z . z m . )
4. ewidencjonuje
wydatkizwiEzane
z obslug4Radypowiatu,
5. prowadziewidencjgoperacjigospodarczych
UW.
III. Prowadzi wymiar
oplat
i
niepodatkowych
naleznoscibudzetowych
.i .pobor
w zwiqzkuz tym prowadzi
ewidencjqw tym zakresie.
IV.w zwiqzkuz funkcjonowaniem
odrqbnychrachunk6wbankowych-dla starostwa
i budzetu powiatu, wplyw subwencji i dotacji oraz pozostalych dochod6w
nie uietychw planiefinansowymjednostkiksiqgujesiq w urzqdzieraz w miesiqcu
na podstawie"PK" sporzqdzonego
przezDyrektorawydzialuFinans6w-Gl6wnego
KsiQgowego
Starostwa(WN 222 Ma 750).
II . Zasadywvcenvaktvw6w

yw6w,

1. Zakupionematerialyodpisujesiq w kosztyw momenciezakupuwg cen nabycia
wrazz naleznymod tej cenypodatkiemod towar6wi uslugVAT.
2. Na koniec roku przepraw
adza sie spis z natury nie zuzytych materialdw
zgramadzanych
w magazyniepodrqcznymi wartosi tych material6wodnoszona
jest na konto310 - materialyz jednoczesnym
zmniejszeniem
koszt6wpoprzez
zmniejszenie
obrot6wkonta 400 - ,,kosztyrodzajowe,,.
3. Ewidencja6rodk6wtrwalychprowadzona
jest w podzialena rodzajowegrupy
Srodk6wtrwalych, w ramach ewidencji szczeg6lowejdo konta srodki trwale
prowadzona
jest ewidencjaw tabeli amortyzacjii ksiqgisrodk6wtrwalychwg
grup i stawekumorzeniowych,
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4 . Ewidencjaszczeg6lowa
do konta 013 -

,,pozostalesrodki
prowadzona
jest w ukladzieiro6ciowo- wartosciowym trwarew uzytkowaniu,,
i w ksiqdzeinw;nrarzowej
prowadzonej
w Wydziale
Organizacji
i Nadzoru,
5.
skladnikimaiEtku, t<torycnwartosi w cenie nabycia
nie przekracza
llt"tto*"
( r75 zr) dornejgranicywarto.ci stanowiEcej
podstawq do jedno razowego
nie sq wprowadzone
do ewidencjitsiqgowej.lecz odnoszonesq
* oorlilott"nia'
- _wmomenciezakupui traktowanesq jako materialy.
6' Nie wprowadza siq
,tak2e do ewidencii ksiggowej drobnych sktadnik6w
mai4tkowychnoszqcych
cechy Srodk6wtrwalychniezare2nie
od ich wartosci.
Dotyczyto nastqpujqcych
skladnik6w:
_ Smietniczek,Laluzji,naczyl stotowych.
7' Ponoszonekoszty ksiQgujesiQ w uiqciu syntetycznymna
koncie 400 - ,,Koszty
wedlugrodzaju".
B. Do .konta syntetycznego.
,[osz!V wedlug. rodzaju,, prowadzi siQ ewidencje
analitycznqwedlug podzialek
klasyfikacjibudzetowei *V.ieprie."i w planie
finansowym.
- za miejsceponoszeniakoszt6wuznajesiq rozdziarykrasyfikacjibudzetowej.
9' wycena aktyw6wi pasyw6wprzyimowanado biransunirtep;:" *g
rzeczywiscie
poniesionych
na ich nabyciecen z zachowaniem
zasadyostioznei*:y."ny.
1o'.Podstaw4
ewidencjiksiqgowejjest zawszeoryginal d-owoduks-iqgowego.
ropia
lub kserokopiamoze by6 podstawEudokurientowaniazafiJri- w
ksiqgach
analitycznych.

Ewidencjaoperacji gospodarczychprowadzonajest technikq przebitkowEprzy
uzyciukomputera.
2 . ProgramkomputerowyBUDZET- systemksiggowoSci
bud2etowejjest autorstwa
firmy uslugiInformatyczne
INFo-sysrEMRomani radeuszcrosibt s.j. 05-120
L e g i o n o wuol . P i l s u d s k i e 3
gL
o / 2 4 oN I p :5 3 6 1 7 4 5 3 7R
9 E G o N0: 1 5 6 6 4 0 9 1 .
3 . Program Bud2et - system ksiqgowoscibud2etowej pracuje na siedmiu
stanowiskach.
4 . Danezabezpieczone
sq okresowopoprzezkopiowaniena dyskietkitwarde,lub
plytQCD oraz sporzqdzanie
wydruk6w.
5 . Operacjeksiqgowenanoszone
sE na konta ksiEganalitycznych,
co oznacza,2e
ksiegowanieodbywa sig analitycznie,a na konta ksiegi gl6wnej zapisy
oonoszone
sEautomatycznie.
6 . Nanoszeniedanych z dokument6wksiqgowychna poszczeg6lnepodzia{ki
klasyfikacji_budzetowejnastqpuje r6wnoleglez ksiqgowaniemw zbiorze
rachunkowoSci podstawowej poprzez uruchomienie opcji ,,ksiqgowo5i
budzetowa".
wy.kaz zbior6w danych tworzqcych ksiqgi rachunkowe na komputerowych
n o 6 n i k a cdha n y c h :
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a) Ksiegagl6wna - obroty kont _ zbior
zawierallcykompletny zapis operacji
gospodarczych
w podzialena.usystematy.;;;;" grupydokument6w,
b) Dziennik- zbi6r zawteraiqcy,r'ri"i"ii["wany,chronotogiczny,
kompterny
zapis ksiqgowychoperacjigbi6oOaiczych-ui,-rttuOri"
miesiqcznym.
Zapisyna
wydruku"dziennika"powiqzlne.q . *yarrliem *ksiqga
gl6wna
obrory
kont,,
poprzezzachowanie
iednakowego
oznaczenia
w
obydwu
wydrukach
w
korumnie
" N u m e rd o k u m e n t u " .
c) zestawienieobrot6w_isard
.kont ksiegigt6wnejoraz zestawienieobrot6wi
sald
ksiqg pomocniTl.h kont
anatiiyci.nych,zawieraiqceobroty miesi.ca,
.
obrotv w rachunku narasraiEcvm
oraz rlroi p".rqif;;;-'i';u
koniec
poszczeg6lnych
okres6wsprawozdawczych.
d) Kartotekikont ksiegigl6wnej- ewidencjasynretyczna.
e) Kartotekikont ksiqgipomocniczej
_ ewiOenisa
anatityczna,
wraz z okre6leniemich
wzaiemiych
powiqza6, ich funkcji w
,struktury,
organizacji
caloSciksiqgrachunkowych
iw procesach
przetwarzaniu
duny.noru,
op.issystemuinformatycznego
zawierainstrukcjado programuBudzet- system
ksiqgowo6cibudzetowej wersja windows) itanowiqca
zarqczniknr r do
niniejszego
zalqcznika.
B . Zbiory zapisanew pkt. 7 litera a, b, c, drukowanesq po
kazdym okresie
sprawozdawczym
miesiqcznie.
9" zapisy na kartotekachksiqgi gl6wnej i ksiEgpomocniczychgromadzone
sE na
dys.kutwardym komputeraz.pernympodgrqdemzapisanychn"a
nim
operacji
iw
raziepotrzebymogqbyc wydrukowane.

rv.SEa!ryezdenla ftnansowe
1' sprawozdaniefinansoweobejmuiqce: bilans, rachunek zysk6w istrat
jednostki(wariantpor6wnawczy)
oraz zestawienie
zmian w funduszujednostki
sparzqdzasiq na dzieri zamknieciaksiEg rachunkowychto jesl nu d.i",i
3t
grudnia.
2. sprawozdaniefinansowe sporz4dzanena podstawie wrasnych ksiqg
jednostkijest sprawozda
rachunkowych
niemfinansowym
jednostkowym.
3' sprawozdanie
finansowesporzEdzane
na podstawiesprawozda6
finansowycn
jednostkowych
jest sprawozdaniem
finansowym
rEcznym.
4' sprawozdanie finansowe sporzqdza siQ w-eorug okreslonych wzor6w
stanowiqrychzatqcznikido RozporzEdzenia
Ministra
- bilansz wykonaniabudzetujednostkisamorzqduFinlns6wti:
- bilans jednostki bud2etowei, zakladu terytorialnego,
budzetowegd, gospodarstwa
pomocniczego
jednostkibudzetowej,
- skonsolidowany
bilansjednostkisamorzqdu
terytorialnego,
- rachunekzyskowi stratjednostki(wariantpor6wnawczy),
- zestawienie
zmianw funduszujednostki.
4' sprawozdanie
finansowesporzqdzasig w terminie 3 miesiQcyod crnia,na
kt6ryzamykasie ksiqgirachunkowe.
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5. W ceru sporzadzeniaskonsoridowanego
biransu jednostki samorzEcru
terytoriarnego stosuje sie odpowiednio przepisy
rozdziaru 6 ustawy o
rachunkowoSciprzy za+ozeniu,2e jednostka
dominuiEcq
iest jednostka
samorzqdu
terytorialnego,
6'Zarzqdjednostki saro,ilEdu terytoriarnegomoze
rozszerzy(,zakresinformacji
wykazywanych
w skon_s_olidowanym
biransiiiednosttisamoJqorl"rytoriutn"go.

l;,f#;l."toanie

rinansowe
jednostkipodiisuierierownir-ieJn*tri i

sr6iny

B' Bilansz wykonaniabud2etujednostkisamorzEdu
terytoriarnegopodpisuiE
czlonkowiezarz4dui skarbnik.
9. Sprawozdania
finansowetEcznei skonsolidowany
bilansjednostkisamorzqdu
terytorjaInego podpisujeprzewodniczqcy zarzqdui s
karbnik.
10' Kierownicyjednostka bud2etowychsiclaoa34
sprawozdaniefinansowe
powiatu.
zarzqdo:wi
11' Kierownicygospodarstwpomocniczych
budzetowychskradaiE
_j.ednostek
sprawozdanie
jednostcebud2etowej
finansowe
i zarzqdowi
po*Ltu.'
12, sprawozdanie
finansoweskladasiq do dnii 3t mirca .ot , nirtepn"go,
13. Zarz4dy jednostek samorzEduierytoriarnegorpor.qoruiE -Ilrawozdanie
-iospooarstw
.
finansowe rqczne osobno
dra jednostek ouozetowycrL-'i
pomocniczychjednostek bud2etowychi przekazuia
ie do regionarnej izby
obrachunkowej
w terminiedo dnia30 kwietniarotu nastqpnego.
14" zarzqdy jednostek samorz4du terytoriarnego 'przdtizuiE
biranse z
wykonaniabudzetu jednostki samorzqduterytoriarnegooo rejionarnej
izby
obrachunkowej
do dnia30 kwietniaroku nastqpnego.
15. skonsolidowany
biransjednostkisamorzqdutdrytoriarnego
jest sporzEctzany
w zlotychi groszachi przeka.zywany
do regionarnejizby obraininkowej w formie
dokumentuoraz w formieelektronicznej
rir terminie3 m-cy od dnia otrzymania
ostatniego
sprawozdania
podlegajqcego
konsolidacji
16. ostatecznezamkniqciei otwarcieksiqg rachunkowych
jednostki
i prac6wki
-30
kontynuuiacejdziatalnosi powinno nastqpii
do
dnia
kwietnia roku
-sprawozdanie
nastQpnego,a w jedn_ostkach,kt6rych
finansowe podtega
zatwierdzeniu,
w ciEgu15 dni od dniazatwierdzenia
sprawozdaniafinansowego
za rok obrotowy.
17' Podstawqdo sporzqdzenia
sprawozdania
Rb-27s stanowiEksiQgiorganu
( k o n t o9 0 1 ) .
v" Zasady ewidencji i sp_orz4dzania sprawozdania
Rb-Ws w zakresie wydatk6w strukturalnych

bud2etowego

1. wyodrqbnienia
wydatkdwstrukturalnych
z og6luwydatk6wbudzetowych
jednostki

powiatoweso
pbwiatowego
stSrostwl
w punuiku,
runousiu'ocrrrony
!:!:*::l
srodowrsr(a
r Gospodarkiwodnej, powiatowego

FunduszuGospodarkiZasobem
Geodezyjnymi Kartograficznymdokonuiq pracownicy dokonuiqcy kontrori
merytorycznej
dokument6w.
2. Przy wykazywaniuwydatkdwna cele strukturalneobowiqzuje."""0",rr.*""j?

zestawienia
wydatk6wnarezyprzyjmowac
wrqczniewydatkitegopodmiotu,kt6ry
ggn'.o:J.o:tateczny
koszt
reatizacji
zaaanii.'
^ vvyoatKl
r'
strukturalne
wylqcznie
gbejmujq
krajowe
-wyo"atiow
wydatkipubliczne
ponresrone
na
cefe strukturarne'rwoty
n.t;.y pr.yporzqdkowa6
0dpowiednim
i kodomktasyfikacji
zsodniez-insirurciasporzqdzania
sprawozdania
R?:;?!:t
o
treScii"!.li? um.ieszcza
sig na odwrociefaktury(rachunkutub
,1,::_.1,\*,o
rnnegodokumentu
zastgpczego)
podstawgtiiq!6wlnl opur""1i"
-siestanowiqiego
Jesli wvdatkinie kwalifikuiq oo *vi"tr"o*'
strrrtr,"Lrnv"i--niJ"ooowiq.rule
negatywny
opisdokumentu.
Wz6rpieczqtki:
Wydatek
zakwalifi
kowanodo wydatku
strukturalnego
w wysoko6ci

(data)
(podpispracownika)
(podpiswinienby6 czytelnylub w przypadkuparafy preczqtkqimiennq)
z
5. wydziatFinans6w-starostwa.powiatowego
w puftuskudrajednostekokresronych
w pkt 1 dokonuje
.rejestracjiwydatk6i na cere strukturarnewg *asyfikacji
wskazanejna piecz4tce
w ewidencjipozabiransowej
wedtugobszar6wi kod6w.
wykaz progra m6w komputerowych eksproatowanych przy prowadzeniu
ksiqg rachunkowych w starostwie powiatowym w purtusku.
L.p. Nazwaprogramu

I

2

3
4

5

I.4uJ!!!!!g!!m_y_,

Budzet - system ksiggowoSciUslugi Informatyczne
lltNFO-SYSTEM
budzeto\4'ej
WersjaWindows
i Tadeusz Groszek s.ji. 05-120

ul. Pilsudskiego
3'l/24O

Place- systemkadrowo kadrowo Uslugi Informatyczne
lN
NFO-SYSTEM
- placowyWersjaWindows
i Tadeusz Groszek

s.i.
i. 05-120
ul Pilsudskiego
31t240
Kasa - system obslugi kasy Uslugi Informatyczne iNFO_SYSTEM
WersjaWindows
i Tadeusz Groszek s.i. 05-120
ul" Pilsudskiego
31/240
Piatnik

ZUS
SUNT'ECIiSp.z o.o.
Wersjaeksploatacyjna
Bank Sp6.l
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wykaz zakup6w materia-r6w.iusNugprzy
kt6rych mogq by€ stosowane do
zapis6w w ksiqgachrachunkowy.;
il;;v
wewnetrzne.
l Delegacjeslu'bowe kraiowgi zagraniczne potwierdzenia
bez
pobytupod warunkiem
delegowania
przezkierownika
jeJnostki.
2. Optatyskarbowe,przekazypoczrowe.
3. Oplatyparkingowe.
WYKAZ material6w

i wyposaienia

ksiqgowanych bezpo6rednio w koszty,

1 . D.ruki
i materialybiurowo_ kancelaryjne.
2. Materialykartograficzne.

Sjljil"#;1:t

do wyposa2enia
sospodarczy
pomieszczeri
biurowych:zszvacze,

4 . Paliwo,olejeismarydo bezposredniego
u2yciawranedo zbiornikaorejuw kofiowni.
5.
irosciach
zakupione
mateiiarv
;t;;#

H.ilif*

;" biezqcvch
napir*'io-)uio,nir"

6. Materialy
do utrzymania
czystoSci
w Starostwie.
ir. plasek,s6l konieczna
do utrzymania
drogzima.
B. Artykulyspozryczezakupionena oOsfugiSe{i i postedzeri
komisji.
herbata
i
mydlo
zakupion"
pru""o*niil"irv
ramach
!;
feczni5i,
BHp.
10.Dvskietki
11.Toner.tuszdo drukarek,
12.MaleiloScifarbdo malowania
bezpo6rednio
zuzyte.
13.Koszedo Smieci.
11 V.ttV, szczotki,Scierkido zmywaniai podt6g.
15.Wiadra,szufelki.
16.Ta6mymagnetyczne
't7.PhfiyCD"
18.Zar'wki.
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ZalEcznik nr 4 do
Zarzqdzenia Nr 29110
Starosty Pultuskiego
z dnia 27 kwietnia2010 r.

Nazwadokumentu:
Zasady ochrony danych i ich zbior6w generowanych
z komputerowych program6w przetwarzania.
Numerdokumentu:
DS-19

H

ZASADY OCHRONYDANYCH I ICH ZBIOR6W
GENEROWANE
Z KOMPUTEROWYCH PROGRAM6W PRZETWARZANIA

Przetwarzane
dane w systemieFK Budzet podregaiq
szczeg6rowej
ochronieze
w z g l q d un a m o z l i w o 6 c :
* catkowitejutraty danych,
- czqsciowej
utratydanych,
- uszkodzeniu
danychpodczasprzetwarzania,
- cerowego
wprowadzenia
blqdnychdanychprzez osoby nieuprawnione,
- wejSciaw posiadanie
danychprzezosoby nieuprawnione.
MajEc na wzglQdziepowy2szezag_ro.2enia,
ustalasiq co nastqpuje:
1) obowi4zek sporzqdzaniazapasowych kopiidanych' ; p;;.E
znajduiEcego
siQ w programieFK Budzet oprogramowania
pakietdraAdminiitracji- INFo_
SYSTEMprogramu archiwizui4cegl na dyskietkach
3,S, piycie CD oraz
r6wnoleglena partycjiD.dysku-twaidego
iomputera
stacjonarnego
^.
2) wprowadzasiq obowiqzeksporzqdzaniikopii zapasowei
dokonywai
, .o
przy ka2dorazowym
wprowadzaniu
danych
do komputera,' "urir)v
_.
3) wprowadza siQ obowiazek sporzqdzeniakopii zapasowei
, co spoczywa
na operatorze, kt6ry jako ostatni w danym dniu pracowai
z
odpowiedzialnosiza prawidlowq rearizaciQtego obowiqzkusysremem;
-3-ato
spoczywa
"
na skarbniku - Gl6wnym
Ksiqgowym6sobie ooj;wieoziatnej za
prowadzenie
ksiqgrachunkowych
w Starostwie.
4) Dyskietki i plyty zawierai4cedane musz4 by6 przechowywane
, do czasu
ponownegowykorzystani3
, pod zamkniQciem:
wskazane;eit przechowywanie
ich w innympomieszczeniu
niz znajdujesiq komputerzawieiajqcydane.
5) Dyskietkii plyty zawierajqce
dane zirchiwizowanew ostatnimdniu roboczym
tygodnia- mogE zostai powt6rnie wykorzystane, nie wczeSniej 'ni2
po zakoriczeniu
miesiEca.
6) Dyskietki,plyty zawieraj4ce danezarchiwizowan-e
w dniu zamkniqciakolejnego
miesiqcai sporzqdzeniu
wydruk6w, powinnybyi przechowv"ru".,co najmniej
do dnia ostatecznego.
zatwierdzenia
sprawozdania
finansow"go.u dany rok
obrotowy: przechowuje
jg Oezw'zgiqOnie
pod
zamknigciemw innym
.sie.
pomieszczeniu
niz znajduje
siq komputer-z-awieraiqcy
dane,*,niurq mozriwosci
je przechowywad
w odpowiednio
zabezpieczbnym
miejscu.
_. nalezy
7) Do ptyt instaracyjnychprogram6woraz ich kopii zapasowych
stosuje siQ
odpowiednio
postanowienia
punktu6.
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wprowadza sie nastepuiqce zasady
ochrony._dany_ch
przed mo'riwo.cia
ciqscio'il;rj;

ilil

::::#Ht#o

w wvnrkui,ozni"r,-=aarzeri,
aw

1.od kradzietu,0.1::y.
w kt6rym znajdujesie
l3lg,r{eror,yego;pomieszczenie
komputerzawierajqcy
chronione
dan-e',musibyi ,un'vr.ur,"i"'okresie
gdy nie
t pracownik6w,

iffilHi,lJlfi#fl:"

orazodpowiednio
zabezpieczone
przed

2'od calkowitego
zniszczer'.u-rr-.:gfu
komputerowego
w wyniku po2aru,zaraniarub
innychzdarzerilosowych.:
p.rzechowywaniu
rupuro*ych
kopii danychi programu
instalacvinego
porrirlg. b_yt,zgodne'z
wyie; ustatonyri,Ju-ruolmi,:obowiEzuje
te2 zapewnienie
nadzorunadpomieszc.",nl",pozagodzinami
pracy.
3'od uszkodzenia
komputerowego
spowodowanego
.sprzqtu
niewla.ciwymi
parametrami rurilul]:,_i_,:ieci
energetycznq:*Vrugun"-jest zapewnienie

ytffiJffi3;,#'3iJ- -instalacjizasita;{ce;,
srosowanie
wyrqcznie
instaracji
''
n

;f
urzqd
ze
r-r,"
#.iT.',1'3,f
o
i
"'
ffi
,Ti
:ju*'
I
fl,ffi;jilr;
!.1*,
6
; t[:i
energetycznej,"

4' od Swiadomego
usuniqc-ia
danychz twardego
ograniczeniedostgpu do komputera iiwie.aiqcego
.dysku: obowiqzujemaksymarne
dane ksiggowe, a takze
bezwzgrednv
zakazpozostawiania
wracz-negoi;-;;?";"(
iroilr*irinuruy w sieci
bez opieki rub mozriwosciuruchomieniiprogru,nu
oraz
dokonywania
w nim
jakiejkolwiek
l
operacjiz klawiaturyOei poOjniahasta
_
,
5' od przypadkowego
usuniqciaoanvcr.rpir"r-u2ytkownika:obowiEzuje
szczeg6rna
wykonywaniu

ffirt"1"ril?r,

operacjiusuwaj4cych zoi6i (kasowinie,

6'od przypadkowego
yr^,r]:t" lub.,modyfikacji
danychw wynikudzialaniainnego
programu( wirusa) :
oezwlgrqdny
zaxazwy,uoivrir;,"
_otowiqzuje
komputera
do odtwarzania
oanvl[1
yruchamiania
jakichkorwiek
z
tr-ogruro*
noSnik6w
nie
poddanychuprzedniosprawdzeniuprogrurur
antywirusowym
i bezposrednich
pol4czeiz rozlegly
mi sieciami.
ochronadanych przed uszkodzeniem
w trakcie przetwarzania
danych

przetesrowaneso
uprzednio
sprzQtu
iiHg"lilr:Xij:#X,?i"Ji"g,;:";u.'ro'o*anie
Ochronad:Iry przed celowymich znieksztalceniem
przez osoby
niepowolane
polegana przestrzegan
iu powy2szych
-plogiu^ ustalerizawartychw pkt. 4 oraz
zdefiniowaniu
drakazdego.u2ytk6wnika
ksiegowego
jego identyFikatora
i hasla' w przypadkuuzywania

komputeraw sieci rokarnei,administratorsieci
obowiazanyjest dodatkowo ograniczyi
Joitqp ao katalog6w z programami
,
ksiegowymi
wylqcznie
dla u2ytkorirnif<Ow'uprawnionych.
eolegincjf:na

t)

przed wej6ciemw posiadaniedanych przez
osoby nieuprawnione

postanowieri
dotyczqcych
fizycznego
ograniczenia
dostQpnosci
s:fifi:"naniu
Strooa3 z 4

2) przestrzeganiupostanowief dotyczEcychzabezpieczeri
programowych(definicji
haseluzytkownik6w,przestrzegania
zachowania
poufno5ci
h-aser),
3) ograniczeniu
do niezbqdnego
minimummozliwosiizdalnejp.u.y ('spozasiedziby
Urzqdu)na komputerzezawierajEcym
daneksiqgowe,
4) bezwzglqdnym
przestrzeganiu
zasadprzechowywania
kopiiarchiwalnych,
zapewnienie
prawidtowych
zasadsystemubezpieczeristwa
danychpolegana :
jednegoadministratora
1' wyznaczeniu
odpowiedzialnego
za nadawaniJokreslonych
uprawnieripozostalymoperatoromprogram6w,
2. posiadaniu przez wszystkich u2ytkownik6w program6w identyfikatora
elektronicznego
i hasla umozliwiaiqcych
rozpoznanie
lapis6w dokonywanych
przezte osoby.
wyznaczenie
administrator6w
sieciorazdopuszczenie
innychos6bdo danych
ksiqgowychw systemieoprogramowania
a
takze
przezteosoby
do
kontrolowania
,
postanowieriustalonychw tej czqsciprzyjqtych zasad ( polityki rachunkowosci
)
nalezydo obowi4zk6w
Skarbnika- G.l.KsiQgowego.
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ZaNqczniknr 5 do
ZarzqdzeniaNr 29110
Starosty Puituskiego
z dnia 2I kwietnia2010 r.

Nazwadokumentu:
System ochrony danych i ich zbior6w

Numerdokumentu:
DS-20

SYSTEMOCHRONY DANYCH I ICH
I.

ZBIOR6W

Ochrona danych, dowod6w ksiqgowych, ksaqgrachunkowych
i sprawozdafi finansowych

Dokumentaciq
dotyczqc4organizacji,wprowadzenia
do stosowaniaoraz samego
prowadzenia
rachunkowo6ci,
to jest:
1) dokumentaciq przyiQtych zasad (polityki) rachunkowo6ciw starostwie
Powiatowym.
2) dowodyksiqgowe,
3) ksiegirachunkowe( zbiory stanowiqceksiqgirachunkowena komputerowych
no6nikach
danych),
4) dokumentyinwentaryzacyjne,
5) sprawozdania
finansowei sprawozdaniaZarzqdu
z wykonaniabud2etu,
nalezyprzechowywa6
w starostwiew nale2yty,z g6ry ustalony,spos6baby chronit
przed niedozwolonymizmianami , uszkodzeniem, zniszczeniem,a takze
nieupowaZnionym
rozpowszechnianiem.
Prowadz4cksiqgi rachunkoweprzy u2yciu komputer6wsystem ochrony danych
polegaprzedewszystkimna:
1.stosowaniu odpornych na zagrozenie no6nik6w danych oraz Srodk6w
ich zewnQtrznej
ochrony,
2. systematycznymtworzeniurezerwowychkopii zbior6wdanychzarejestrowanych
na no6nikachkomputerowych
z uwzglqdnieniem
zapewnienia
trwalo6cizapis6w,
przezokresnie kr6tszyjak wymaganydo przechowywania
ksi4grachunkowych
5 lat (art. 74 ust. 2 ustawyo rachunkowo6ci.)
3. zapewnieniu ochrony program6wkomputerowychi danych informatycznego
systemu rachunkowo6ci, na zasadzie stosowania wlasciwych rozwiqzal
organizacyjnych
i programowych
stanowiAcych
ochronqprzed nieupowaznionym
dostqpemlub zniszczeniem.
Ksiqgirachunkowemogq mie6 formq zbior6wutrwalonychna komputerowych
no6nikach
danych( pod warunkiemprzestrzegania
powyzszych
zasadich ochrony),
jezelisE,podobnie
jak ksiQgiprowadzone
w formietradycyjnej:
1. trwale oznaczone
nazw4Starostwa,nazwAdanegorodzajuksiqgi( zbioru)
oraznazwaprogramuprzetwarzania,
2. wyra2nieoznaczone, jakiego roku obrotowegoi okres6wsprawozdawczych
dotyczfuorazdatamiich sporzAdzenia,
3, starannieprzechowywane
wedlugustalonejkolejno5ci.
Przyprowadzeniu
ksiEgrachunkowych
przy u2yciu komputer6wza r6wnowa2ne
z nimi nalezyuznai informatyczne
zasobyrachunkowoscizorganizowane
w formie
oddzielnych
zbior6wdanych, baz danychlub wyodrqbnionych
czqscibez wzglqdu
na miejscepowstaniai przechowywania.
Umozliwiato posiadanieprzezstarostwo
pozwalai4cego
oprogramowania
na uzyskanieczytelnychinformacjidotyczqcych
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zapis6ww ksiQgachrachunkowychpoprzezich wydrukowanielub przeniesienie
n a i n n yn o 5 n i kd a n y c h ,
Przeniesienie
i przechowywanie
zapis6wksiqgowychna inny nosnik danych
dopuszcza
siq pod warunkiemzapewnienia
mozliwoSci
ich przetwarzania
w formie
wydruk6w.
II. Przechowywanie
dowod6w ksiegowych , ksiEg
i sprawozdari finansowych (bud2etowych)

rachunkowych

Dowodyksiqgowe i dokumentyinwentaryzacyjne
nale2yprzechowywa6
w biurze Starostwa Powiatowegow formie oryginal6w , w porzqdku z gory
ustalonym ( Instrukcjiobiegu i kontroli dokument6wfinansowo-ksiqgowych)
z podziaNem
na okresy sprawozdawczei lata budzetowe( obrotowe), w formie
ulatwiajacej
ich odszukanie.
podobny
W
spos6bnalezyprzechowywad
po przyjqciuprzez Radq i RIO
sprawozdaf finansowychi z wykonania bud2etu za dany rok obrotowy
( budzetowy):
przyjqtychzasad(polityke)rachunkowo6ci,
1) dokumentacjq
(zbiorystanowiEce
2) ksiQgirachunkowe
ksiqgirachunkowe),
3) sprawozdania
finansowei sprawozdania
z wykonaniabudzetu,
Zbiory roczne dowod6w ksiqgowychi dokument6w inwentaryzacyjnychnalezy
oznaczyt.ich nazwami rodzaj6woraz symbolamilat i numerami w zbiorach
( okre6lonymi
w InstrukcjiObiegui kontrolidokument6w
finansowo-ksiqgowych)
Tre6i dowod6w ksiqgowych, po przyjQciusprawozdarifinansowychprzez Radq
i RIO za dany rok obrotowy,moze by6 przeniesionana komputeroweno6niki
je zachowa6
danych, pozwalajqce
wla6ciwie
, w trwa+ejpostaci.
Warunkiemprzeniesienia
tre6cipowyzszych
dowod6wksiqgowychna komputerowe
przechowania
no6nikidanych, w celu
ich w tej formie , jest posiadanie
urzqdzeri
umozliwiajEcych
ich odtworzenie
w formiewydruk6w

lll.

Czasprzechowywania
dokumentacji
z zakresurachunkowo6ci.

Sprawozdania
finansowe(budzetowe)oraz sprawozdaniaz wykonaniabud2etu
powiatu podlegajE
( ,, w nieskoriczono6i)
trwalemuprzechowaniu
PozostalE dokumentacjQz zakresu rachunkowo6cinale2y przechowywai
w Starostwie
, co najmniej:
- przez okres 5 lat
1.dokumentacjeprzyjQtychzasad (polityki) rachunkowo6ci
od datyjej stosowania,
2. ksiqgirachunkowe- przez5 lat po uplywieroku obrotowego, kt6rego dotyczq,
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3.imienne karty wynagrodzefri pozostale dokumentydotyczqcewynagrodzefi
i ubezpieczefspolecznych- prze okres 50 lat po roku obrotowym,kt6rego
dotyczE,
4. dowody ksiqgowe wieloletnichrealizacjiSrodk6w trwalych ( inwestycji),
po2yczek, kredyt6w, decyzji wieloletnich, um6w wieloletnich, roszczeft
dochodzonych
w postqpowaniucywilnym,karnymlub podatkowym- przez5 lat
po roku obrotowym,w kt6rym przedmiotowe
operacjegospodarcze,
transakcje
postQpowanie
lub
zostaly ostatecznie odpowiednio: rozliczone, splacone,
zakoriczone
lub przedawnione,
- przezokres5 lat po uplywieporQczenia,
5. dokumentydotycz4ceporqczenia
- prze 5 lat liczoneod korica roku obrotowego,
6. dokumentyinwentaryzacyjne
kt6regodotyczE,
7. dokumentyksiqgowe ze sprzedaZy- przezokres do zatwierdzeniasprawozdaf
finansowychza dany rok budzetowy, nie wczeSniejjednak jak do czasu
pracownik6w
rozliczenia
aktywado sprzedazy,
, kt6rympowierzono
B.pozostale
dowodyksiqgowei dokumenty przezokres5 lat po roku obrotowym,
kt6regodotyczq.
IV.

Udostqpnieniedanych i dokument6w.

UdostQpnienie
danych,dowod6wksiQgowych,
sprawozdarifinansowychi innych
z zakresurachunkowo6ci
dokumentow
alboczq6cimo2emiei miejsce:
1) w siedzibie Starostwa do wglqdu: wymaga jednak zgody Starosty lub
Skarbnika,
2) pozasiedzibqStarostwa: wymagapisemnejzgodyStarostyoraz pozostawienia
pisemnego
pokwitowania
zawierajqcego
spis wydanychdokument6w,
z wyjqtkiemsytuacji wynikajEcych
z odrqbnych przepis6w( gdziedostqpmoze
by6calkowicie
zakazany).
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