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ZARZADZENIE  NR 33/2016

BURnflSTRZA DRAWSKA POMORSIrmGO
z dnia 09 lutego 2016 r.

zmieniajace  zarzadzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej zasady (polityke)
rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorshim.

Na podstawie przepis6w art.  10  ust.  2  ustarvy  z  dnia 29  vIZeSnia  1994  1..  O  raChunkOWOSci
(Dz.U.  z2013  I. poz.  330,poz.  613; z2014r. poz.  768,poz.  1100; z2015 I. poz. 4, poz.  978,
poz.   1045,  poz.   1166,  poz.   1333,  poz.   1844)  i  art.  40  usta\vy  z  dnia  27 sierpnia  2009  r.  o
flnansach publicznych   (Dz.  U.  z 2013  r.  poz.  885, poz.  938, poz.  1646;  z 2014 r.  poz.  379,

poz. 911, poz.  1146, poz.  1626, poz.  1877; z 2015 I. poz. 238, poz.  532, poz.  1045, poz.  1117,
poz.  1130, poz.  1189, poz.  1190, poz.  1269,poz.  1358,poz.  1513,poz.  1830,poz.  1854,poz.
1890,  poz.  2150)  oraz  rozporzadzehia Ministra Finans6w z  dnia  5  lipca 2010  I.  w  sprawie
szczeg6lnych   zasad   rachunkowofci   oraz  plan6w  kont   dla   budzetu  paristwa,   budzet6w
jednostek   samorzadu   ter)rforialnego,  jednostek   budzeto\vych,   samorzado\vych   zaklad6w
budZeto\vych,  pahstwo\vych  funduszy  celolvych  oraz pahstwo\vych jednostek  budZeto\vych
majqcych  siedzib?  poza  granicami  Rzeczypospolitej  Polskiej  (Dz.U.  z  2013  I.  poz.  289;  z
2015  I.  poz.   1954)  i  rozporzedzenia  Ministra  Finans6w  z dnia  25  paZdziemika  2010  r.  w
sprawie   zasad   rachunkowoSci   oraz   plan6w   kont   dla   organ6w   podatko\vych  jednostek
samorzqdu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz.  1 375),  zarzqdzam co mast?puje:

? 1.  Ustala sic nowq treS6 zalqczpika m 3 - plan kont dlajednostki budzetowej Urzad Miejski
Drawsko Pomorskie   do zarzadzenia Nr  156/2010 Burmistrza Drawska Pomorskiego   z chia
30   grudnia   2010   I.       w   sprawie   ustalenia   dokumentacji   opisujapej   zasady   ®olityk?)
rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim,  zmienionego zarzqdzeniem Nr
128/2012      Burmistrza   Drawska   Pomorskiego   z   dnia   31    lipca   2012   r.   zmieniajapym
zarzqdzenie    Nr     156/2010    Burmistrza    Drawska    Pomorskiego    w    sprawie    ustalenia
dokumentacji opisujapej  zasady  toolityke) rachunkowoSci w Urzedzie Miejshim w Drawsku
Pomorskim  oraz  zarzqdzeniem  Nr  231/2014  Bu-istrza  Drawska  Pomorskiego  z  dnia  3 1
gmdria 2014 r. zmieniajqce zarzqdzenie w sprawie ustalenia  dokumentacji opisujapej zasady
a)olityke)  rachunkowoSci  w  Urz?dzie  Miejskim  w  Drawsku  Pomorskim,  kt6ry    obecnie
otrzymuje brzmienie,  jak  w zalapzniku do niniejszego zarzadzenia.

§ 2. Zarzqdzenie   wchodzi w Zycie z dniem podpisania i ma zastosowanie przy prowadzeniu
ksiag  rachunko\vych jednostki  budZetowej  w  Urz?dzie  Miejskim  w  Drawsku  Pomorskim
poczayszy od 01  stycznia 2016 r.
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Zalqcznik Nr 3 do
Zarzqdzenia Nr 33/20|6
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 09 lutego 2016 r.

PIan kont dla jednostki budZetowej
Urzad  Miejski Drawsko Pomorskie

Wykaz kont

Konta bil(lnsowe

Zesp6I 0 - Majatek trvaly

011

Srodki trwale

w podziale  na:

-  dzialy klas)ffikacji budZetowej,
-  klas)rflkacje rodzajowa Srodk6w trwalych

013 Pozostale Srodki trwale

014 Zbiory biblioteczne
015 Mienie zlikwidowanych j ednostek
020 WartoSci niematerialne i prawne
030 Dfugoterminowe aktywa finansowe

071

Umorzenie Srodk6w trwalych oraz wartoSci hiematerialnych i prawnych

w podziale na:

a/  umorzenie podstawowych wartoSci niematerialnych i prawnych 07 1-000-

020,

b/  umorzenie Srodk6w trwalych w podziale na:
- dzialy klas)rfukacj i budZetowej :                                                        I

- klas)rfikacje rodzajowa frodk6w trwalych.

072
Umorzenie pozostalych 5rodk6w trwalych , wartoSci niematerialnych i prawnych oraz
zbior6 w bibliotecznych

073 Odpisy aktualizui ape dhlgotrwale aktywa finansowe
080 Srodki trwale w budowie ( inwestycje)



Zesp6I 1 - Srodki pienieZne i racIlunki bankOWe

101 Kas a

130* analityka Rachunek bie2acy jednostki

130  00 Rachunek b ankolvy odprowadzenie dochod6w

13001 Rachunek bankowy - blokada inwestycyjne i inne

130 02 Wpbw Srodk6w na wydatki

130 04 Podatek VAT

1 3 0-xxx-xxxxxngRE40Emooooo Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych

I 3 0-xxx-xxxxxRE40EHooooo Dotacja celowa przekazana dla powiatu

1 3 0-xxx-xxxxxRE40BBooooo Dotacja celowa z budZ.na finans. 1ub dofinans.zadal
zleconych do realiz.stowarz.

I 3 0-xxx-xxxxxngRE40EEooooo Dotacje eel.przek. gminie ( zwrot dotacji dla
przedszkole Zfo cieniec)

I 3 0-xxx-xxxxxRE40Hooooo Dotacja podmiotowa z budZ.dla sam.inst.kultury

I 3 0-xxx-xxxxxfiERE40BBooooo Wydatki osob.... ckwiw. za pranie odzieZy

1 3 a-xxx-xxxxxi;ffiRE4 1 EHoooo o Wydatki osob.... Swiadcz.BHP (okulary)

1 3 0-xxx-xxxxxngELJ42EHooooo Wydatki osob.... odzieZ ochrona i ckwiw.

1 30-xxx-xxxxx-gEL¢43EHooooo wydatki osoo.... swiadcz.BHP ®rofll.napoje i
po siHd)

1 S o-xxx-xxxxxngRE40EHooooo R6ine \vyd.... diety radnych, diety soltys6w i
przew. s am.miesz.

1 3 0-xxx-xxxxx-BRE4 1 Emoooo R6Zne \vyd.... delegacie radnych.

1 3 0-xxx-xxxxxERE40EEoooo o R6Zne wyd.... ekwiwalenty czlonk6w OSP

I 3 0-xxx-xxxxx-ERE40HHooooo Stlapendia dla uczni6w ( socialne)

1 3 0-xxx-xxxxxRE40EHooooo Inne fo-y pomocy dla uczni6w
1 3 0-xxx-xxxxx-gRE40EIlooooo W]magrodzenia administracja ( straZ miejska)

I 3 0-xxx-xxxxx-HRE4 1 EHooooo W)magrodzenia admihistracj a zlecone

I 3 0-xxx-xxxxxfiRE4 I EEooooo W]magrodzenia administracj a zlecone

1 3 0-xxx-xxxxxngrm42EHooooo Wynagrodzenie obshlga

1 3 0-xxx-xxxxx-REff43 Eooooo Wysagrodzenie B OS Zip

I 3 0-xxx-xxxxx-ERE44EHooooo W)magrodzenie prac.interw. i rob.publicznych

1 3 0-xxx-xxxxxITQEE45EHooooo w)magrodzenie nagrody jubil. administracj a

I 3 0-xxx-xxxxx-RErm46EHooooo Wynagrodzenie nagrody iubil. obsfuga

I 3 0-xxx-xxxxx-HRE47Emoooo W)magrodzenie odor. emeryt. administracja



1 3 0-xxx-xxxxxTRE48EEooooo W)magrodzenie odprawa emer)rf. obshlga

I 3 0-xxx-xxxxxtiRE49EEooooo W)magrodzenie  ekwiwalent za urlop

1 3 0-xxx-xxxxxTRE40EEooooo Dodat.w)mag. roczne administracja  ( stra2 miej.)

I 3 0-xxx-xxxxxHRE4 1Eooooo Dodat.w)mag. roczne administracja  zlecone

1 3 0-xxx-xxxxx-RERE42EEooooo Dodat.w)mag. roczne obsfuga

I 3 0-xxx-xxxxxHRE43EEooooo Dodat.wynag. roczne  BOSZiP

1 3 0-xxx-xxxxxRE44EEoooo o Dodat.w)mag. roczne prac.interw. i rob.publicz.

1 3 0-xxx-xxxxx-RE40Eooooo Skladki na ubez. spot. administracja (straZ miej.)

1 3 0-xxx-xxxxxiRE4 1EEoooo o Skladki na ubez. spot. administracia zlecone

1 3 0-xxx-xxxxxHRE42EHooooo skladki na ubez. spot. obshlga

1 3 0-xxx-xxxxx-E5RE43EHooooo Skladki na ubez. spot. BOSZiP

1 30-xxx-xxxxxHERE44EEooooo Skladki na ubez. spo1. prac.interw. i rob.publicz.

I 3 0-xxx-xxxxx-RE45EEooooo skladki na ubez. spot. od um6w zlec. prac.wlasn.

1 3 0-xxx-xxxxx-gRE46EEoooo o Skladki na ubez. spot.od um6w zlec. prac.obcych

1 3 0-xxx-xxxxxHRE50EEooooo Skladki na ubez. spot. od um6w zlec. prac.wlasn.

1 3 0-xxx-xxxxxRE5 1EEooooo skladki na ubez. spoI.od um6w zlec. prac.obcych

1 3 0-xxx-xxxxxrarm40EEoooo o Skladki na Fun.Pracy administracja (straZ miej.)

I 3 0-xxx-xxxxxHEEE!4 lEHooooo Skladki na Fun.Pracy administracja zlecone

1 3 0-xxx-xxxxx-RERE42EEooooo skladki na Fun.Pracy obsfuga

1 3 0-xxx-xxxxxRE43EEoooo o Skladki na Fun.Pracy BOSZiP

1 3 0-xxx-xxxxxRE44EEooooo Skladki na Fun.Pracy prac.interw. i rob.publicz.

I 3 0-xxx-xxxxx-RE45EEooooo Skladki na Fun.Pracy od um6w zlec. prac.wlasn.

I 3 0-xxx-xxxxxHEEE46EEooooo SkZadki na Fun.Pracy od um6w zlec. prac.obcych

1 3 0-xxx-xxxxx-EEmoEEooooo wplaty na PFRON - administracia

1 3 0-xxx-xxxxx-EEE§4 1EHooooo Wplaty na PFRON - administracja zlecone
1 3 0-xxx-xxxxxijERE42EEooooo Wplaty na PFRON - obsfuga

1 3 0-xxx-xxxxx-RERE43EREooooo Wplaty na PFRON - pracow.inter.i rob.publicz.

I 3 O-xxx-xxxxx-REZE5 0EHooooo W)magrodz. bezosob. pracownik6w wlasnych

I 3 0-xxx-xxxxxERE5 I EEooo oo W)magrodz. bezosob. os6b nie bedapych pracown.

1 3 0-xxx-xxxxxRIEE!52EHooooo w)magrodz. bezosob. umowy o dzielo

1 3 0-xxx-xxxxx-ERE40EEooooo Zak.mat.i wypos. Materialy biurowe

I 30-xxx-xxxxxHEE4 1EEooooo zak.mat.i lhr)pos. Srodki czysto5ci

I 3 0-xxx-xxxxxrm42EEooooo zak.mat.i wypos. 1)aliwo

I 3O-xxx-xxxxx-ERE43EEooooo zak.mat.i wjpos. artykuly gospodarcze

1 3 0-xxx-xxxxxRE44EEooooo Zak.mat.i w)mos. artykuly spoZywcze i inne

1 3 0-xxx-xxxxx-gEm45EEooooo zak.mat.i wypos. prasa



I 3 0-xxx-xxxxHRE46Hooooo Zak.mat.i w)pos. Papier do drukarek i urzqdzefi
kserograficznych

I 3 0-xxx-xxxxxrdRE47Hooooo Zak.mat.i wjapos. Akcesoria komputerowe

I 3 0-xxx-xxxxxRE48Hooooo Zak.mat.i vy)apos. Programy komp. i licencje

I 3 0-xxx-xxxxxERE49EHooooo Zak.mat.i vy)apos. Materialy do remont6w (kmszywo,

I 3 0-xxx-xxxxxHE§50E=ooooo Zak.mat.iw)po s.Materialy do obsfugi imprez,
uroczystoSci

1 3 0-xxx-xxxxx-EEEE!5 1 EHoooo o Zak.mat.i w]apos.Zakup nagr6d

1 3O-xxx-xxxxxREERE52EEooooo Zak.mat.i vy)apos.Zckup kwiat6w, krzew6w,

I 3 0-xxx-xxxxx-ERE53EEooooo Zak.mat.i wyp. WysosaZenie (meble,sprzQt,.itP)

1 30-xxx-xxxxxRE54Hooooo Zak.mat.i wyp. Pozostale

I 3 0-xxx-xxxxxiRE56quOOOOO Zak.mat.i vy)pos. tonery do drukarek i ksero

130-010-01095RE51EEl lOOO Konkurs ,, GospodamoS6 wsi9)

130-010-01095-ZRE5 1EHl2000 Konkurs ,, Gmina kwiat6w i zieleni"

l30-630-63OO3ffi5 lEH1 1000 Konkurs ,, GwiaZdzisty Rajd Rowerowy"

130-750-75O75-RE5lEEloooo Targi ogrodnicze "M6j ogr6dw

130-750-75075HRE53EEl looo Zckup w]aposaZenia do prezentacji  promoc.

1 3 0-750-75075HEm5 5EH I 2000 Zakup us fug poz.info-ator o mieScie i gminie

I 3 0-750-75 075RE55EH 1 30OO Zalcup usfug pozo s. (dfugopisy,b alony,gadZety)

1 3 O-75 0-75075iRE5 5EH I 4000 Zak.ust.1)OZ. folder promocyjny

1 3 0-75 0-75075-an§5 SEE I 50OO Zak.us1.poz.folder z oferta inwestycyj na

leo-750-75075RE55E160OO zak.us1.poz. publik.prom.w lvyd. og6lnop.

1 3 0-75 O-75075RE55EH I 7000 Zak.us1.poz. publik.prom.w prasie

1 3O-750-75075H3m55Em I 8000 zak.us1.poz. wyk.interckt.prom.mapy gminy

I 3 0-750-75 075RE40EH I 9000 Dostep do Inter.HOT SPOT

1 3 0-75 0-75075-ERE53EE20000 Zala|p mat.i wypos.HOT SPOT

1 3 0-75 0-75075ng3RE5 5EH2 1 000 Zak.USI.poz.HOT SPOT

I 3 a-750-75 075iRE50E22000 Impreza  promocyina  ,,Smoki regionu"

I 3 0-7 50-75075iRE55E23000 Lokalna gnlpa dzialania ,,Partnerstwo Drawy,,

l30-754-75495    2,lO             15000 Konkurs ,,Bezpieczchstwo w ruchu drogow)m"

130-801-80195RExxH16000 Olimpiada "Trzeciolimpij czyk%

130-801-80 195TRIxxEEl7000 Olimpiada j QZykOWa "Gimnazj ada"

l30-85 1-85 154HRExxHooooo Uliczny bieg trzeZwoScio\vy (Ill.7)

leo-85 1-85154tiRExxDooooo Raj d rodzinny. ,Sport-TrzeZwoS6-Rekreaci a"(Ill. 8)

l30-851-85154                            0000 Drawski Przegled Artystycznych Form
Profilaktycznych ( Ill. 1 O)

1 30-8 54-8 5495TRExxDooooo Drawskie Targi Edukacyj ne



1 3 0-900-9 0095REE!xxEooooo Akcja ,,Sprzatanie Swiata,,

l30-92 I-92195RExxEE20000 Konkurs ,,Swiadkowie  odchodza,swiadkowie trwaja"

13O-921-92 195-RERExxEEooooo Konkurs "Drawsko da\rmiej i dziS"

l30-92 I-92195-gREriEEloooo Samorzed mieszkafic6w ur 1 Drawsko Pom.

130-92l-92195RExxE1 1000 Samorzqd mieszkalc6w nr 2 Drawsko Pom.

130-92 I-92195ERExxE120OO Solectwo Dalewo

130-921-92 195TRExxE13000 S olectwo Gudowo

130-921-92195igRExpE15000 S olectwo Jankowo

130-921-92195RExxE16000 S olectwo Konotop

l30-92 I-92195TL2sexxEl7000 solectwo Linowno

130-921-92195HRExxEE18000 Solectwo LabQdZie

l30-92 I-92195flRExxEEl9000 Solectwo Mielenko

130-921-92195HRExxEEoooo S olectwo Rydzewo

130-921-92195ERExxEH21000 S olectwo NQtnO

130-92 I-92195HRExxE22000 Solectwo Suliszewo

130-92l-92 195RExxE23000 Solectwo Zagozd

130-92 1-92 195iRExxEE24000 S oletwo Zaratsko

130-92 I-92195LHEEEkxEH25000 solectwo Z6Ite

1 3 0-xxx-xxxxx-HRE40EHooooo Zakup pom.nauk.prasa ( i jej prenumerata)

i 3 0-xxx-xxxxx-Erm4 1EEoooo o Zckup pom.nauk.ksiqZki biulet)my aktualizacje

1 3 0-xxx-xxxxxHRE40BDoooo Zakup energii- energia

I 3 0-xxx-xxxxxLRE4 I EHooooo Zakup energii- gaz

I 3 0-xxx-xxxxx-RE42EEoooo o Zakup energii- woda

I 3 0-xxx-xxxxx-RERE40Buooooo Zakup us1. remont. remonty (urzedzch, most6w,
samochod6w, boisk sport. dr6g)

1 3 0-xxx-xxxxxrm4 I EHooooo Zafup us1. remont. remonty bud)mk6w

1 3 0-xxx-xxxxxRE42EEooooo zatlp us1. remont. konserwacje urzqdzed (utrz)manic
hydrant6w, urzapdzed oSwietl enio|vych)

I 3 0-xxx-xxxxx-gRE40EHooooo Zakup usfug zdrowotnych - pracownicy

1 3 0-xxx-xxxxxRE40EEooooo Zakup usfug pozostalych- abonament energia

1 3 0-xxx-xxxxx-HRE4 I EEHooooo Zakep usfug pozostalych- abonament gaz

1 30-xxx-xxxxx-Hrm42EHooooo zakup usfug pozost.- abon. i odpr.sciek.woda

I 3 0-xxx-xxxxx-HRE43BDooooo Zakup usfug pozost.- usfugi transport.koszty dojazdu

1 3 0-xxx-xxxxxHRE44EHooooo Zakup usfug 1) OZOSt. -kO SZty PO CZtOWe,WySyflCi

1 3 0-xxx-xxxxx-RERE45BDooooo Zakup usfug pozost.- usfugi BHP,obshlga kotlowni,
us1. kominiarskie

i 3 0-xxx-xxxxxHEN46EHooooo Zakup usfug pozost.-monitoring



1 3 0-xxx-xxxxxRE47EEIooooo Zakup usfug pozost.-wydawarie gazety

1 30-xxx-xxxxxRE48HEooooo Zakup usfug pozost.-usfugi Technika USC

1 3 0-xxx-xxxxx-RERE49EEooooo Zarfup usfug pozost.-prowizje bankowe

1 30-xxx-xxxxxRIRE50EEooooo Zakup usfug pozost.-usfugi ZETO

I 3 0-xx-xxxxxngrm5 1EHoooo 1 Zckup usfug pozost.- szkolenia os6b niebedapych
pracownikami (radni, OSP...), badania lekarskie OSP

I 3 0-xxx-xxxxxngRE52EEooooo Zckup usfug pozost.- wycena nieruchomoSci,
o1)raCOWanie OPerat6w, dokl-entacji,

I 30-xxx-xxxxxHEm53EHo oooo Zckup usfug pozost.- cz)mno5ci notarialne, w)pisy )
WyryS;Jy

1 3 0-xxx-xxxxx-ERE54EEooooo Zakup usfug pozost.- doplaty do cz)mszu

I 3 0-xxx-xxxxx-EEEE55EEooooo Zakup ushlg 1)OZOSt.- POZOStale

1 3 0-xxx-xxxxx43 0056EHoooo o zarfup usfug pozostalych - abon. za korzyst.z
program6w z zasob. intemetowych

1 3 0-xxx-xxxxx-ZRE40EEooooo zck\xp usfug dostQPu dO SieCi Intemet

1 3 0-xxx-xxxxxdiRE40BEooooo Opt.z  tyt.usfug telck.-ryczalt  telefoniczny

1 3 0-xxx-xxxxx-rm4 1 EDoooo o Opt.z  tyt.usfug telek.-abonament kom6rka

1 3 0-xxx-xxxxx-gRE40EEooooo Opt.z tyt.usfug telek. stacjonamej

1 3 0-xxx-xxxxxngRE4 I EEo oooo Zakup usfug.obejm.\vykon.eksperyz,analiz i opinii

1 3 0-xxx-xxxxx-gRE40EEooo o o Oplata za admihistrow. i cz)msze za bud.1okal

1 3 0-xxx-xxxxx-ERE40BEooooo Ryczalty za uZywanie samochodu pr)watnego

I 3 a-xxx-xxxxxiRE4 1EEooooo Podr6Ze sfuZbowe krajowe

1 3 0-xxx-xxxxx-ERE40EEooooo podr6Ze sfu2bowe zagraniczne

1 3 0-xxx-xxxxx-RE40EHoooo o R6ine oplaty i ski.- ubezpieczenia

1 3 0-xxx-xxxxxRE4 I EE 1 0OOO R6Zne oplaty i ski.skladki na rzecz Stow. Gmin i
Powiat6w Poj ezierza Drawskiego

1 3 0-xxx-xxxxx-gRE4 I EH 1 1 000 R6Zne oplaty i ski.skladki Zwiazek Celowy
"P omerania, ,

1 3 0-xxx-xxxxx-ERE4 I EE I 20 0 0 R6Zne oplaty i ski. Zwiazek Miast Polskich

I 3 0-xxx-xxxxx-RE4 1 BD1 3 00 0 R6Zne oplaty i ski.Zaklad Gospodarki Odp.ZCCR-
XXI SIajsino

1 3 0-xxx-xxxxx-RERE4 I EH 1 4000 R6Zne oplaty i ski.skladki Zwiazek Miast i gmin
Poj ezierza Drawskiego

1 3 0-xxx-xxxxx-RERE42EEooooo R62ne oplaty i ski. pozostale ( oplata Srodowiskowa,)

1 3 0-xxx-xxxxxHRE40BDooooo odpis na zFSs
1 3 0-xxx-xxxxx-gRE40EEooooo Odsetki od nieter.\xplat z tyt.pozost.1)Odat.i OPlat

1 3 0-xxx-xxxxx-ERE40EEooooo Pozostale odsetki

1 3 0-xxx-xxxxx-gRE40EEEooooo Podatek od towar6w i usfug VAT



1 3 0-xxx-xxxxx-RERE40EEooooo Kary i odszkodowania  wxplacane na rzecz os6b

prawnych i innych iedno.organiz.
I 3 0-xxx-xxxxxj,§_`£j40REooooo Koszty postep. sqdow. Koszty egzekucji. Komor

1 3 0-xxx-xxxxx+ifeRE4 1 EEooo oo Koszty postep. sedow.oplata o \xpis do ksingo
wieczystej hipoteki prz)musowej

1 3 0-xxx-xxxxxiRE42EHooooo Koszty postep. sqdow. Zastapstwo prawne i
Pro CeSO We

I 3 0-xxx-xxxxxng_7ig"oEHooooo Szkolenia pracow. niebed.czlon.korp.s1.c)twi1

I 3 0-xxx-xxxxxgrng40EEooooo Rezerwy - rezerwa og6lna

1 3 0-xxx-xxxxxngrm4 I UOOOOO Rezerwy - rezerwa celowa

I 3 0-xxx-xxxxx-RExxEBooooo Wydatki inwestycyjne jednostek budZeto\vych

I 3 0-xxx-xxxxx-RERExxREooooo Wydatki na zakupy inwestycyjne jed.budZet.

1 3 0-xxx-xxxxxJggae40Hooooo Dotacja celowa z bud.na fln.koszt.realiz.inwest.
irmych.j ed. sek. fin.pub.

1 3 0 -xxx-xxxxx-gRE40mOOOOO Odsetki i dyskonto od  kredyt.i pozyczek

1 3 0-xxx-xxxxx-gas_O40HHooooo Odsetki od samorzedowych papier6w wartoSciowych
lub zaciagniQtyCh PrZeZ jednOStkQ SamOrZqdu
tor)rforialnego kredyt6w i po2yczek

135 Rachunki 5rodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia

139 Inne rachunki bankowe

140 Kr6tkoterminowe aktywa finansowe

141 Srodki pieniezne w drodze

*Rozbudowa analltykl  kOnta  l30 do potrzeb budZetu nie \l1-aga Zmiany ZarZedZenla.

Zesp6I 2 - Rozrachunki i roszczenia

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

202 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami - ZFSs

203 Pozostale rozrachunki

221 Nale2noSci z tytulu dochod6w budZeto+vych

222 Rozliczenie dochod6w budZetowych

223 Rozliczenie wydatk6w bud2eto|vych
224 Rozliczenie dotacii bud2etowych oraz platnoSci z bud2etu 5rodk6w europe.iskich

225 analityka Rozrachunki z budZetami

22500000000 I Podatek VAT- naleZny

225000OOOOO2 Podatek VAT- naliczony

225000000003 US  Rozliczenia podatku VAT



225010103 Podatek dochod.od Swiadczeh socjalnych

22 5 -xxx-xxxxx-gRE40EEooooo podate'k od w)mag.adminlStraCja ( StraZ miejska)
2 2 5-xxx-xxxxx-a; §-E!40EEooooo225-xxx-xxxxx-ffi!_1O40EEooooo Podatek od ryczaltu za telefon,

Podatek od ryczaltu za  samoch6d

2 2 5-xxx-xxxxx-REso4 1 EHooooo Podatek od w)magrodz.adminlStraCja ZleCOne,

22 5-xxx-xxxxx-g§it!42EEooooo Podatek od w)magrodz. obsfuga

22 5 -xxx-xxxxx-ggg43EHooooo Podatek od w)magrodz.BOSZiP

2 2 5-xxx-xxxxx-a-L|j!44EHooooo Podatek w)magrod.prac.interw. i rob.publicznych

22 5 -xxx-xxxxxprqg4 5EHooooo Podatek w)magrodz. nagrody jubil.administracia

2 2 5 -xxx-xxxxx-ggrji46EEoooo o Podatek w)magrodzenie nagrody jubil.obsfuga

225 -xxx-xxxxx¥EL§4 7EHooooo Podatek w)magrodz. odor. emer)rf. administracja

2 2 5-xxx-xxxxx-gQ:I g4 8EEo oo oo Podatek w)magrodz. odprawa emeryt. obsfuga

22 5 -xxx -xxxxx-grQ! §49EHooooo Podatek w)magrodz. ekwiwalent za urlop

22 5 -xxx-xxxxx-gRE-§40REooooo Podatek dodat.w)mag. roczne adminis. ( straZ miej.)

2 2 5 -xxx-xxxxx-gO4`Q4 I EHo oo oo Podatek dodat.w)mag. roczne administracj a  zlecone

2 2 5 -xxx-xxxxxngRE`g42EHooooo Podatek dodat.w)mag. roczne obsfuga

22 5 -xxx -xxxxx-REF#Q43EHooo oo Podatek dodat.w)mag. roczne  BOSZiP

2 2 5 -xxx-xxxxx-ZiRE44EEoooo o Podatek dodat.w)mag. roczne prac.interw. i
rob.publicz.

225 -xxx-xxxxx-asRE5 0EHooooo Podatek od um6w zlec. prac.wlasn.

2 2 5-xxx-xxxxx-g'r7-0 5 1 EHoooo o Podatek od um6w zlec. prac.obcych

226 DIugoterminowe nale2no5ci bud2etowe

229 analityka Pozostale rozrachunki publicznoprawne

2 2 9-xxx-xxxxx-gTff64 OEREooo oo Sklad.  na ubez.  spot.  adrfunis.  (stra2 miej.) pracodaw.

229-xxx-xxxxx-40 104OHooooo Sklad. na ubez. spot. admims. (stra2 hiej.) pracownik

22 9-xxx-xxxxx-g_Oa_O40EHooooo Sklad.  na ubez. spot. adminis.  (straz miej.) pracownik      (
dod.wynag. roczne)

22 9 -xxx-xxxxx-gm O4 1 EHooooo Sklad. na ubez. spot. administ. zlecone pracod.
229-xxx-xxxxxjijmQ4 1Hooooo229-xxx-xxxxx-ffJRE4IHpoooo Sklad. na ubez. spot. adminis. zlecone pracow.

Sklad. naubez. spot. admhis. zlecone  pracow nlk      (
dod.wynag.roczne)

229-xxx-xxxxx-gi_TrE!4 2EHPoooo Skladki na ubez. spot. obsfuga pracodawca
229-xxx-xxxxx-§9_I 94 2Eooo oo229-xxx-xxxxx-RE42EHooooo Sklad. na ubez. spot. obsfuga  pracownlk

Sklad. naubez.  spot. obsfuga  pracow nlk      ( dOd. W)mag.
roczne)

_

2 2 9 -xxx-xxxxx-RERE4 3REooo oo Skladki na ubez. spot. BOSZiP pracodawca
2 2 9 -xxx-xxxxx-§'6 i_d43EHooo oo Skladki na ubez.  spot. BOSZiP pracownik



229-xxx-xxxxxngO€=g43EEooooo Skladki na ubez. spot. BOSZiP pracownik ( dod.
wynag. roczne)

229-xxx-xxxxx-RERE44EEooooo229-xxx-xxxxxRE44EHooooo229-xxx-xxxxx-RERE44mOOOOO Skladki na ubez. spot. prac.interw. i rob.publicz.pracodawca

Skladki na ubez. spot. prac.interw. i rot).publicz. pracownik

Skladki na ubez. spot. prac.interw. i rob.publicz. pracownik
( dod. wynag. roczne)

229--x-xxxxxiRE50BHo oooo229-xxx-xxxxxHRE50Emoooo Skladki na ubez. spol. od um6w zlec. prac.wlasn.
pracodawca

Skladki na ubez. spot. od um6w zlec. prac. wlasn.
pracownik

229-xxx-xxxxx-grELfi5 1HENoooo229-xxx-xxxxxffiZE!51mOOOO skladki na ubez. spot. od um6w zlec. prac. obcych
pracodawca
Skladki na ubez. spot. od um6w zlec. prac. obcych
pracownik

229-xxx-xxxxxRIEE!40EHooooo Skladki na Fun.Pracy administracja, (straZ miej.)

229-xxx-xxxxx-REEE!4 1 Emoooo skladki na Fun.Pracy adndnistracja zlecone

229-xxx-xxxxx-RERE42EHooo oo Skladki na Fun.Pracy obsfuga

229-xxx-xxxxx-ZERE43EEoooo o Skladki na Fun.Pracy BOSZiP

229-xxx-xxxxxHE2E44EEooooo Skladki na Fun.Pracy prac.interw. i rob.publicz.

229-xxx-xxxxx-EBRE5 0EEo oooo SkZadki na Fun.Pracy od um6w zlec. prac.wlasn.

229-xxx-xxxxx-gE+Eae5 1 Emoooo Skladki na Fun.Pracy od I-6w zlec. prac.obcych

229-xxx-xxxxx-HERE I oEooooo Wplaty na PFRON - administracja

229-xxx-xxxxxRE2OEEoooo o Wplaty na PFRON - administracja zlecone

229 -xxx-xxxxx-rmLJae3 0EEo oooo Wplaty na PFRON - obsfuga

229-xxx-xxxxx-RE4OHEooooo Wplaty na PFRON - pracow.inter.i rob.publicz.

231 analityka Rozrachunki z tytulu |vynagrodzeh
23 I -xxx-xxxxxHRE40Emooo o W)magrodzenie. admini stracj a, straZ mi ej ska
23 1 -xxx-xxxxx-RERE40Emoooo231-xxx-xxxxx-gRE40EHooooo Ryczalt za telefon,

Ryczalt za  samoch6d

23 1 -xxx-xxxxx-Erm4 1 BDooooo W)magrodzenie administracj a zlecone]

23 I -xxx-xxxxxLEREEE!42Emoooo Wynagrodzenie ob sfuga

23 1 -xxx-xxxxxRE43Poooo Wynagrodzenie B O SZiP

23 1 -xxx-xxxxxHRE44BDoooo Wynagrod.prac. interw. i rob.publicznych

23 1 -xxx-xxxxxHRE45Emoooo w)magro dz. nagro dy jubi1. admihistracj a

23 1 -xxx-xxxxxEERE4 6Emoooo w)magrodzenie nagrody i ubil. ob sfuga

23 1 -xxx-xxxxxraRE47Emoooo W)magrodz. odpr. emer)rf. administracja

23 1 -xxx-xxxxx-RERE4 8Emoooo w)magrodz. odprawa emer)rf. obsfuga
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23 1 -xxx-xxxxx-giLrm49EIlooooo W)magrodz. ckwiwalent za urlop

23 I -xxx-xxxxxLRE40Dooooo Dodat.wynag. roczne adminis. ( straZ miei.)

23 I -xxx-xxxxx--RERE4 1EIooooo Dodat.w)mag. roczne administracja  zlecone

23 1 -xxx-xxxxxERE42HHooooo Dodat.wJmag. rOCZne ObSfuga

23 1 -xxx-xxxxxRE43Eooooo Dodat.w)mag. roczne  BOSZiP

23 I -xxx-xxxxxHERE44EHooooo Dodat.w)mag. roczne 1)rae.interW. i rob.PubliCZ.

23 I -xxx-xxxxx-EERE5 0EEooooo W)magrodzerie od  um6w zlec. prac.wlasn.

23 I -xxx-xxxxxRE5 1 EEooooo W)magrodzenie od um6w zlec. prac.obcych

234 an alityka Pozostale rozrachunld z pracownikami
2340l pozyczki zFSs

234-xxx-xxxxx44 I 04 lEHooooo Podr6Ze shl2bowe krajowe

234-xxx-xxxxx44204OEEooooo Podr6Ze sfuZbowe zagraniczne

23 4-xxx-xxxxx-xxxxxxEEexooo zaliczka

240 Pozostale rozrachunki

245 \Vply\vy do |vyiaSnienia

290 Odpisy aktualizujace naleZnoSci

Zesp6I 3 - Materialy i towary

Zesp6I 4 - Koszty wedlug rodzaj6w i ich rozliczenie

400 Amortyzacja

401 aha lityka ZuZycie materialow i energii

40 1 -xxx-xxxxxHfflEi40EEooooo Zak.mat.i vy)apos. materialy biurowe

40 1 -xxx-xxxxxRE4 I EEooooo Zak.mat.i w)pos. Srodki czystoSci

40 1 -xxx-xxxxxHRE42Bidooooo Zak.mat.i w)roos. paliwo

40 1 -xxx-xxxxxHRE43BDo oooo Zak.mat.i wypos. artykuly gospodarcze

40 1 -xxx-xxxxxHRE44EHooooo Zak.mat.i w|xpos. artykuly spoZywcze i inne

40 1 -xxx-xxxxx-RE3!45Emoooo Zak.mat.i wypos. prasa

40 1 -xxx-xxxxxRE46EEooooo Zak.mat.i w)apos. papier do dmkarek i urzedzeh
kserograflCZnyCh

40 1 -xxx-xxxxxTRE47BPoooo Zak.mat.i vyypos. ckcesoria komputerowe

40 1 -xxx-xxxxx4RE48EHooooo Zak.mat.i w)apos. programy komp. i licencie
ll



4 0 I -xxx-xxxxx-g2iQ49RE ooooo Zak.mat.i w)apos. materialy do remont6w (kmszys/o,

40 1 -xxx-xxxxxRE5 0EEooooo Zak.mat.iwyposmaterialy do obsfugi imprez,
uro czysto Sci

4 0 I -xxx-xxxxx-Ei2__l]E!5 lEEooo oo Zak.mat.i w]apos.zakup nagr6d

40 I -xxx-xxxxx-gT!2EEi5 2EEooooo Zak.mat.i wypos.zakup kwiat6w, krzew6w,

40 1 -xxx-xxxxxREj5 3EHooooo Zak.mat.i wyp.  wjaposaZenie (meble,sprzQt,.itP)

4 0 1 -xxx-xxxxx-a:2:j3i54EEooooo Zak.mat. i wypos. pozostale

40 I -xxx-xxxxxngL!Z_Tg55EHooooo Zak.mat.i vyxpos.Fundusz Reprezentacy]'ny
Burmistrza

40 1 -xxx-xxxxx-Ei.E!5 6EHooooo Zak.mat. i w)pos. zckup toner6w

40 1 -xxx-xxxxxi!iE3E!40EEooooo Zakup pom.nauk.prasa ( i jej prenumerata)

40 1 -xxx-xxxxx-#2T3§4 lEEooooo Zakup pom.nauk.ksiapZki biulet)my aktualizacje

40 I -xxx-xxxxx-gZrm40EREooooo Zakup energii- energia

40 I -xxx-xxxxx-gfflnmH4 1 EEooooo Zakup energii- gaz

40 I -xxx-xxxxxLRE42EHooooo Zakup energli- WOda

402 an a lityka Uslugi oboe

40 2 -xxx-xxxxx-gapEatffi40EHooooo Zakup us1. remont. remonty (urzedzeh, most6w,
samochod6w, boisk sport. dr6g)

402-xxx-xxxxx-EF?i!4 1 HEooooo Zakup us1. remont. remonty bud)mk6w

402 -xxx-xxxxxti2:7j242EEooooo Zakup us1. remont. konserwacje urzedzeh
(utrz)manic hydrant6w, urzqdzeh oSwietleniowych)

40 2 -xxx-xxxxx+ngBE4 1EEooo oo Zckup us fug zdrow. osob.nieb.pracown.(np. OSP)

4 0 2-xxx-xxxxx-flT3so40EEooo oo Zalcup usfug pozostalych- abonament energia

402-xxx-xxxxx-giE4 1EHooooo Zakup usfug pozostalych- abonament gaz

402 -xxx-xxxxx-gi_0;Q42EEooooo Zakup usfug pozost.- abon. i odpr.Sciek.woda

402 -xxx-xxxxxrii_Q.ng!4 3EHooooo Zakup us fug pozost.- usfugi transport.koszty dojazdu

402-xxx-xxxxx-RE44EEooo o o Zakup us fug pozost.-koszty pocztowe,wysylki

4 02 -xxx-xxxxx-gmE!4 5EHooo oo Zakup us fug pozost.- usfugi BHP,obsfuga kotlowni,
USI. kominiarskie

402 -xxx-xxxxx-gr_©i!46EHo oooo Zckup usfug pozost.-monitoring

402 -xxx-xxxxxiRE47EEooooo Zckup usfug pozost.-wydawanie gazety

402 -xxx-xxxxxii_RE48EHooooo Zckup us fug pozost.-usfugi Technika USC

402 -xxx-xxxxx#B-p-Q49EEooooo Zckup ushlg pozost.-prowizje bankowe

402-xxx-xxxxxRIm5 0EEooooo Zckup usfug pozost.-usfugi ZETO

402 -xxx-xxxxx-RES 1EEooooo Zakup usfug pozost.- szkolenia os6b niebQdapyCh
pracownikami (radni, OSP...)

402-xxx-xxxxx-ERE52EEooo oo Zakup ushlg pozost.- wycena nieruchomoSci,
opracowanie operat6w, dokumentacji,



402-xxx-xxxxxng_0_g53iHooooo Zakup uslug pozost.- cz)mnoSci notarialne, w)apisy )WyrySry

402 -xxx-xxxxx-gaRE54EHooooo Zakup us fug pozost.- doplaty do cz)mszu

40 2 -xxx-xxxxxHL3=oti5 SEE I ooooo Zakup us fug pozost.- pozostale

402 -xxx-xxxxx-a_3=3Q40EEooooo Zakup usfug dostQPu dO SieCi lntemet

402 -xxx-xxxxx-HJi6E!40EEooooo OpI.z  tyt.us fug telek.-ryczalt  telefoniczny

4 02 -xxx-xxxxx-Z:iTQ4 I EEooo o o Opt.z  tyt.us fug telek.-abonament kom6rka

402 -xxx-xxxxx#;3ZL;640EEooooo Opt.z tyt.ushlg telek. stacjonamej

402-xxx-xxxxx-H:8__a-40EEooooo Zakup usfug obejmujapych tfumaczenia

402 -xxx-xxxxx4=3T9t!4 1 EEoooo o Zakup usfug.obeim.wykon.eksperyz,analiz i opinii

402-xxx-xxxxxirgg40EEoooo o Oplata za administrow. i cz)msze za bud.lokal

403 analityka Podathi i oplaty

403 -xxx -xxxxxff4T§ I oEEooooo Wplaty na PFRON - adminlstracja

403 -xxx-xxxxxH1_4O20EHooooo Wplaty na PFRON - administracja zlecone

4 0 3 -xxx-xxxxxHi4g3 0EEooo o o Wplaty na PFRON - ot)sfuga

40 3 -xxx-xxxxx-gr€i40EREooooo Wplaty na PFRON - pracow.inter.i rob.publicz.

403 -xxx-xxxxx-3TZ354 0EHooooo R6Zne oplaty i skladki - ubezpieczenia NW

4 0 3 -xxx-xxxxxfi2ii364 I EHooooo R6Zne oplaty i ski.skladki na rzecz Stow. Gmin i
Powiat6w Poj ezierza Drawskiego, Zwiazek Celowy
Pomerania", Zwiazek Miast Polskich, Zaklad

Gospodarki Odp.ZCCR-XXI Slajsino, Zwiazek
Miast i gmin Pojezierza Drawskiego, Lokalna Grupa
Rybacka, Lokalna Grupa Dzialania, itp.)

403 -xxx-xxxxxi!3RE42REooooo R6Zne oplaty i ski. pozostale (zajecie pasa
drogowego, oplata Srodowiskowa, ubezpieczenie
NW, skladki )

4 0 3 -xxx-xxxxx#__8'§40EREoooo o Podatek od nieruchomoSci

4O 3 -xxx-xxxxxiHE3Q40HEooooo Pozostale podatki na rzecz bud2etu pahstwa

403 -xxx-xxxxx-!3To_040EHooooo Pozostale podatki na rzecz bud2et6w jednostek
samorzqdu terytori alnego

403 -xxx-xxxxx-g3:1_ Q40Emooooo Oplaty na rzecz budZetu pahstwa

4 03 -xxx-xxxxxi3=£ti40EHIooooo Oplaty na rzecz bud2et6w jednostek samorzqdu
terytori alnego

4 03 -xxx-xxxxx-fflTRE40BDooooo Podatek od towar6w i usfug VAT

404 analityka Wyn azrodzen ia

4 04-xxx-xxxxxHEEN40Hooooo Wynagrodzenia administracja ( stra2 miejska)

4 04 -xxx-xxxxx-E§-1_C!4 I Emooooo W)magrodzenia administracja zlecone

4 04 -xxx-xxxxx-ERE4 I EHooooo W)magrodzema administracja zlecone

404-xxx-xxxxxflHng42E|looo oo Wynagrodzenie obsfuga
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4 04-xxx-xxxxx-REffiLQ43EEooooo Wynagrodzenie BOSZiP

404-xxx-xxxxxrfe±q44EHooooo W)magrodzenie prac.interw. i rob.publicznych

404-xxx-xxxxx-RE_Q45EEooooo W)magrodzenie nagrody j ubil. administracj a

404-xxx-xxxxxngEng§46EEooooo Wynagrodzenie nagrody j ubi1. ob sfuga

4 04-xxx-xxxxx-ELj]j47EEoooo o W)magrodzenie odor. emer)rf. administracja

404-xxx-xxxxx-ELEEj4 8EHooooo W)magrodzerie odprawa emer)rf. obsfuga

404-xxx-xxxxxlrm.q49EElooooo W)magrodzenie  ekwiwalent za urlop

4 04-xxx-xxxxx-EL5¢ar40EEooooo Dodat.w)mag. roczne administracja  ( straZ miej.)

404-xxx-xxxxx"or_ng4 1 EHooooo Dodat.w)mag. roczne administracja  zlecone

4 04-xxx-xxxxxH:a_3§42EEooooo Dodat.w)mag. roczne obsfuga

404-xxx-xxxxxRE43EHooo oo Dodat.w)mag. roczne  BOSZiP

404-xxx-xxxxxiREg44EENoooo Dodat.w)mag. roczne prac.interw. i rob.publicz.

404-xxx-xxxxx-giQ§5 I mOOOOO Wynagrodz.agec.-prowiz. inkaso

404-xxx-xxxxxngiiRE5 0EEooooo Wynagrodz. bezosob. pracownik6w wlasnych

4 04-xxx-xxxxx-giiF!5 1 Emoooo W)magrodz. bezosob. os6b nie bedapych pracown.

404-xxx-xxxxx-grng5 2EEooooo W)magrodz. bezosob. umowa o dzielo os6b nie
bedapych pracownikanli

4 04-xxx-xxxxx-2io9040EHoooo o Honorari a

405 a nalityka Ubezpieczenia spoleczne i inne Swiadczenia

40 5 -xxx-xxxxx-grm4 1 EEooooo Wydatki osob....  Swiadcz.BHP (okulary)

4 05 -xxx-xxxxxERE42EEooooo Wydatki osob.... odzieZ ochrona i ekwiw.

4 0 5 -xxx-xxxxx-mjRE43EREoooo o Wydatki osob.... Swiadcz.BHP torofil.napoje i

p osilki)
4 05-xxx-xxxxx-ff_'E4 0BEooooo Skladki na ubez. spot. administracja (straZ miej.)

4 0 5 -xxx-xxxxx-a_iqQ4 I EEooooo Skladki na ubez. spot. administracja zlecone

405 -xxx-xxxxxnglrQ42EHooooo Skladki na ubez. spot. obsfuga

4 0 5-xxx-xxxxx-Ei_rQ43 EEooooo Skladki na ubez.  spo1.  BOSZiP

40 5 -xxx-xxxxx-a i.I ¢44HEoooo o Skladki na ubez. spot. prac.interw. i rob.publicz.

405-xxx-xxxxx-ae_ijLg5 0mOOOOO Skladki na ubez.  spot. od um6w zlec. prac.wlasn.

405-xxx-xxxxx"105 I EREo oooo Skladki na ubez. spot.od um6w zlec. prac.obcych

40 5 -xxx-xxxxx-gEglE!4OEEooooo Skladki na Fun.Pracy administracja (straZ miej.)

40 5 -xxx-xxxxx-gERE"4 I EEooooo Skladki na Fun.Pracy admimstracja zlecone

405-xxx-xxxxxiRE42EHooooo Skladki na Fun.Pracy obsfuga

405-xxx-xxxxx-grEi43EHoooo o Skladki na Fun.Pracy BOSZiP

405-xxx-xxxxxgr2-g44EHooo o o Skladki na Fun.Pracy prac.interw. i rob.publicz.

405-xxx-xxxxx4i2O'5 0 EEooo oo Skladki na Fun.Pracy od um6w zlec. prac.wlasn.
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405-xxx-xxxxxfliHas5 lEooooo     skladki na Fun.Pracy od um6w zlec. prac.obcych

405-xxx-xxxxx-EggE40EEooooo Zchlp usfug zdrowotnych - pracownicy

405-xxx-x-xxHZRE4QEEooooo odpis na zFSs
405-xxx-xxxxx-ERE40EEEoo ooo S ckolenia pracow. niebed. czlon.korp. s1. cywil

406 an alityka Inne Swiadczenia finansowane z budZetu

406-xxx-xxxxxngREmoEEooooo nagrody o charakterze szczeg6ln)- nie zaliczanych
do wynagrodzed

406-xxx-xx)exxRE40EHooooo Swiadczenia spoleczne

40 6-xxx-xxxxxtiRE40EEooo oo Stypendia dla uczni6w ( socjalne)

406-xxx-xxxxxiRE40EEooooo Inne foamy pomocy dla uc2ni6w

407 analityka pozostale obciaZenia

407--x-xxxxxRE40EEooooo Wplaty gmin na rzecz izb rolniczych

407-xxx-xxxxx-gRE40EEooooo Wplaty gmin i powiat6w na rzecz jst

407-xxx-xxxxx-ERE40EHoooo o Zwrot dotacji oraz platnoSci

407-xxx-xxxxxngRE40EEooooo wplatyjst do budzetu pahstwa

407-xxx-xxxxx-gRE40EEo oooo Zwrot do budietu pafistwa nienaleZnie pot)ranej
sul)wencji za lata poprzednie

409 analityka Pozostale koszty rodzaj owe

409-xxx-xxxxx-gRE40EEooooo Wydatki osob.... ekwiw. za pranie odzieZy

409-xxx-xxxxx-RE40EEooooo R62ne wyd.... diety radnych, diety soltys6w i
przew. sam.miesz.

40 9-xxx-xxxxx-gRE4OEEooooo R6Zne wyd.... elowiwalenty czfonk6w OSP

4 09-xxx-xxxxx-ERE40EEooooo Ryczafty za uZ)nyanie samochodu pr)owatnegc)

409-xxx-xxxxxidRE4 1 EEoooo a Podr6Ze sfuZbowe krajowe

409-xxx-xxxxx-ERE40EEooooo P odr6Ze sfuZb o-we zagraniczne

409-xxx-xxxxx-grm40EEooooo R6Zne oplaty i ski.- ubezpieczenia majatkowe

40 9-xxx-xxxxx-ERE40BEooooo R62ne oplaty i ski.- akcyza , ubezpieczenia, zwrot
kaucj i mieszkaniowych

490 Rozliczenie koszt6w

Zesp6I 6 - Produkty
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Zesp61 7 - PIZyChOdy i kOSZty iCh uZySkania

720 Przychody z tvtulu dochod6w bud2etorvych

750 Przychody flnansowe

751 Koszty finansowe

760 Pozostale przychody operacyine

761 pozostale koszty operac;jne

Zesp6I 8 - Fundusze, rezenvy i lvynik finansovyy

800 Fundusz jednostki

810
Dotacje budZetowe, platnoSci z budZetu Srodk6w europejsldch oraz Srodld z
bud2etu na inwestycje

840 Rezellvy i rozliczenia miedzyokresowe przychod6w
851 Zaklado|vy fundusz Swiadczeri socjalnych
855 Fundusz mienia zlilmridowanych jednostek
860 Wynik finansovy

Kont(I oz[lbil[|nsow e

090 Srodki trwale oboe

091 SI.Odhi trWale w litwidacji

910 Poreczenia i grvarancje

975 Wyd atki strukturalne

976 |h/zajemne rozliczenia miedzy jednostkami

980 Plan finanso|vy |vydatk6w bud2eto|vych

981 Plan finansovvy niewygasajacych lvydatk6w

990
Rozrachunki z osobami trzecimi z tytulu ich odpowiezialnoSci za zobowiazania
podatkowe I)Odatnika*

991
Rozrachunki z inkasentami z tytulu pobieranych pIZeZ niCh POdatk6w
podlegajacych I)IZyPiSaniu na kOntaCh POdatnik6w*

998 Zaanga2owanie wydatk6w bud2eto|vych roku bie2acego

999 Zaanga2owanie |vydatk6w budZeto|vych przyszlych lat

*Szczeg6fo`vy opts funkcjonowania konta 2najduje Sic W ZalaCZniku ur 4 do Zarzedzenia ur 156/20 10

Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 31  grudnal 20 10r.
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ZASAI)Y FUNKCJONOVVANIA KONT BILANSO\VYCH

Zesp61 0 - Aktywa trwale

Konta zespolu 0 ,, Majatek trvaly )) slula do ewidencji:
- rzeczowego majatlcu trwalego,

- wartoSci niematerialnych i prarrmych,

- flnanSOWegO majatku trWalegO,

- umorzenia majatku,

- inwestycji.

Symbol inazwakonta oil - Srodki trwale

Przyj Qte Konto  01 1  sfuZy do  ewidencji  stanu  oraz  zwiQkSZed i ZmniejSZch WartOSci
zasady poczqtkowej  Srodk6w  trwalych  zwiazanych  z  \vykonywana  dzialalnoScia
klasyfikacj i jednostlci, kt6re sa umarzane w czasie. Przyjmuje sic StaWki   amOrtyZaCyjne
zdarzeh okreSlone w ustawie o podatku od os6b prarunych,  natomiast dla   "Prc"/cI

wiecaystego   uaytkowc[nda   "      Lrstala   Sip  rOCZnq   Stock?   amOrtyZaeyjnq  W
wys,ohos'cz'   J%    .   Nie   podlegaja   ujgciu   na   koncie   011    Srodki   trwale
podlegajape ewidencji  na kontach 013.

Na koncie 01 1 ,,Srodki trwale" ujmuje sic:

Wn Ma
-     przychody no\vych lub uZywanych -     lvycofanle Srodk6w trwalych z

goto\vych Srodk6w trwalych , u2ywania wskutek ich likwidacji z
mevy)magaj apych  montaZupochodzapychzzakupuwkorespondencj izkontem080-przychodysrodk6wtrwalychpochodzapychzeSrodk6wtrwalychwbudowie,wkorespondencjizkontem powodu zniszczenia lub zu2ycia:a)wartoS6dotychczasowegoumorzehiawkorespondencji zkontem071b)wartoS6netto,wkorespondencji z

080 kontem 800

-      wartoS6 ulepszefi zwiQkSZajapyCh WartOS6 -    vycofanle Srodk6w trwalych z

poczatkowa Srodk6w trwalych,w uzywama wskutek ich sprzedazy:
korespondencji z kontem 080 a)   wartoS6 dotychozasowego

-     przychody Srodk6w trwalych nowo umorzehia w korespondencj i
uj awmonych,  (nadwyZkl zkontem 071
inwentaryzacyj ne) w korespondencj i zkontem240-nleOdPlatneprzy]ecieSrodk6wtrwalych,prz)a.mowanychdoewidencji wwartoSciokreSlonejwdecyzji;a)warto66dotychczasowegoumorzenla, b)   wartoS6 netto w korespondencji zkontem800-nleOdPlatnePrZekaZanie6rodk6wtrwalych:a)wkorespondencjizkontem071

w korespondencji z kontem 07 I b)  watos6 netto w korespondencji z

b)    wartosc netto, w korespondencji z kontem 800
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kontem 800 -     uja\rmione nledobory Srodk6w trwalych

-      zwiQkSZen|e WartOSci poczatkowej w korespondencji z kontem 240,

Srodk6w trwalych dokon)^vane wskutek -     zmniejszenle WartOSci poczqtkowej
aktualizacji ich \vyc,eny   w Srodk6w trwalych dokonys,ane wskutek
korespondencji z kontem 800 alctualizacji ich \vyceny wkorespondencjizkontem800.

Z asady Ewidencja szczeg6Iowa do konta 01 I jest prowadzona w poni2szych
prowadz. kont formach dok\-entacji ksingowej :
ksi ngpomo cniczychiichpowiazaniez -    szczeg61owych ind)nvidualnych kartach obiekt6w inwentarzowych-

technika komputerowa.

Ewidencja szczeg61owa prowadzona do konta 0 1 1  powinna umo2liwi6:
kontami ksingigI6wnej - ustalenie wartoSci poczatkowej poszczeg6lnych obiekt6w Srodk6w

trwafych,

- ustalenie os6b lub kom6rek organizacyjnych , kt6r)m powierzono Srodki
trwale,

- naleZyte obliczenie umorzenia.

Ewidencja szczeg61owa bye prowadzona zgodnie z obowiapJjapa
klas)rflkacja okreSlona w rozporzedzeniu Rady Ministr6w z dnia 30 gmdnia
1999 r. w sprawie Klas)rflkacji Srodk6w Trvalych (Dz. U. Nr 1 12, poz.
1317,  zezm.)

Uwagi Konto 01 1  moZe wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w
trwalych w wartoSci poczatkowej.

Symbol i nazwakontfl 013 - Pozostale Srodki trwale

PrzyJQte ZaSady Konto 013  sfuZy do ewidencji stanu oraz zwiQkSZeh i ZmniejSZeh WartOSci
kl asyflkacj i poczatkowej pozostalych Srodk6w trwalych, a wiQC Srodk6w trwalych
zd arzeh umarzanych j ednorazowo w miesiapu wydania do u2)^vania. Na koncie

O13  nie podlegajqujQCiu Srodki trwale ujmowane na kontach 01 1.

Na koncie 013 "Pozostale Srodki trwale" ujmuje sic:

\\'l\ Ma
-      pozostale Srodkl trunle przyJQte dO -     \vycofanie pozostalych Srodk6w

u2ys,aria z zakupu,w korespondencji zkontem20l,-pozostaleSrodkltrwaleotrz)-arezinwestycji(5rodk6wtrwalychw trwalych z u2ywania wskutek:a)likwidacji,zniszczenia,lub zuZycia,b)sprzedazy,

budowie) jako pierwsze \l|posa2enie, wkorespondencjizkontem080,-nad\vyZklPOZOStalychSrodk6wtrwalychwu2)nvamu,wkorespondencji c)     nieodplatnego przekazanla,d)zdjQCiaZeWidenCjiS)mtetyCZnej9wkorespondencjizkontem072

z kontem 240' -     uJ'a\-lone niedObOry POZOStafyCh

-      meodplatnie otrzymane pozostale Srodk1 Srodk6w trwalych w u2ywaniu w
trwalew korespondencji z kontem 760 korespondencji z kontem 240
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Zas ady Ewidencja szczeg61owa do konta 013 jest prowadzona w ksingach

prowadz. kont inwentarzowych pozostafych §rodk6w trvafych  rtyczr/ofehowJ/Cfo dsjggC7Cfo
ksing ewidencyj ny ch).

pomo cni czychiichpowiapaniezkontamiksingi Ewidencja szczeg61owa prowadzona do konta 0 I 3 powinna umoZliwi6:

- ustalenie warto5ci poczatkowej Srodk6w trwalych oddanych do

g16wnej u2ywani a,

- os6b, u kt6rych znajduja sic Srodki trwale , tub kom6rek
organizacyjnych, w kt6rych znajdu1'a Sic Srodki trwale.

Uwagi Konto 013 moZe wykazywa6 saldo Wn, kt6re wyraZa wartoS6 pozostalych
Srodk6w trwaiych znajdujapych sic W uZywaniu w wartoSci poczatkowej.

Symbol i nazIVakonta 014- Zbiory biblioteczne

PrzyjQte ZaSady Konto 014 sfuZy do ewidencji stanu oraz zwiQkSZeh i ZmniejSZeh WartOSci
klasyflkaCj i zbior6w bibliotecznych biblitek szkolnych, naukowych, fachowych i
zdarzeh pedagogicznych oraz bibliotek publicznych.

Wjednostce na koncie 014 - zbiory biblioteczne - ewidencjonuje sic
ksingozbi6r otrz)many po zlikwidowanych plac6wkach oSwiatowych

Na koncie 014 "Zbiory biblioteczne" ujmuje sic:

\\'l\ Ma
-      przych6d zbior6w bibliotecznych Rozch6d zbior6w bibliotecznych

nieodplatnie c)trz)manych od i ednostek wskutek:
bud2eto\vych, samorzado \vychzaklad6wbud2etc)\vych,napodstawie - Likwidacji,

decyzji wla5ciwego organu w - sprzedaZy)

korespondencji z kontem 072-nad\vyZkizbior6wbibliotec2nyCh Wkorespondencjizkontem240 - nieodplatnego przekazaniawkorespondencjizkontem 072-niedoboryzbior6wbibliotecznych wkorespondenciizkontem240

Zasady Ewidencja szczeg61owa do konta O14jest prowadzona w ksingach

prowadz. kont inwentarzowych.
ksingpomo cniczychiichpowiazanie Ewidencja szczeg6Iowa prowadzona do konta 0 1 4 powinna umoZliwi6:

- ustalenie wartoSci poczatkowej  ksiQgOZbiOr6w

z kontami ksingig16wnej - os6b, u kt6rych znajdujq sic kSiQgOZbiOry , tub kOm6rek

organizacyjnych, w kt6rych znajdujq sic kSingOZbiOry

Uwagi Konto 014 mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan  ksiQgOZbiOr6w
znajdujapych sic W jednOStCe.
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Symbol i nazwakonta 015 - Mienie zlilowidowanych jednostek

Przyj Qte ZaSady Konto 0 1 5 sfuZy do ewidencji stanu oraz zwiQkSZed i ZmniejSZed WartO5ci
kl asyfikacj i mienia przejQtegO PrZeZ Organ ZalOZycielski lub nadzorujapy po
zdarzeh zlikwidowan)m przedsiQbiOrstWie PafiStWOW)m, kOmunalngm lul) innej

podleglej jednostce organizacyjnej, czyli zakladzie bud2etow)m lub
gospodarstwie pomochicz)m.

Na koncie 0 1 5 "Mienie zlikwidowanych jednostek,, ujmuje sic:

\\rT\ Ma
-     wartoS6 mienia przejQtegO PO -   , warto56 mienia pozostajapego po

zlikwidowan)m przedsiQbiOrStwie lub
- zlikwidowapm przedsiQbiOrStWie tub

innej j edrostce organizacy]nej , wedfug innej jednostce organizacyjnej, a
wartoSci vy)mikay'apej z bilansu przekazanego sp61ce, w \vysokoSci
zlikwidowanego przedsiebiorstwa lub vy)mikajapej z umo\vy ze sp61ka, tub
jednostlci, w korespondencji z kontem przekazanego jako ndzial do sp6flci,w
855 korespondencji z kontem 855

-      korektQ ( ZWiQkSZenie) WartO5ci  mienia -     wartoS6 mienia sprzedanego tub

stanowiapa r62nicQ POmiedZy WartOScia przekazanego inn)m jednostkom, w
mienia vy)mikaj apq z tilansu korespondencji z kontem 855
zlikwidowanego przedsiebiorstwa hubjednostki,awarto§ciamiehiaprzekazanegosp61ce,innejjedrostceorganizacy]nejlubsprzedanego,wkorespondencjizkontem855 -     korektQ ( ZmniejSZenle) WartOSci miemastanowiapar6ZnicQPOriedZyWautOSciarfueniaw)mikajapazbilausuzlikwidowanegoprzedsiQbiOrStWalubinnejjednostkiorganizacy]nej,a

-     wartoS6 mienia zvI6conego przez wartoScia miema przekazanego sp61ce
sp6flcQ lub POZOStajapegO PO lub innym jednostkom. w
zlikwidowanej innej jednostce korespondencji z kontem 855
organizacyjnej ) kt6ra zostaj e prz)j eta nastanskladnik6wmajatkolvychorganuzaloZycielskiegolubnadzorujapego.Wkorespondencjizkontem855 -      1ikwidacja mienia  przejQtegO POzlikwidowan)mprzedsiebiorstwie lubinnejjedrostceorganizacyjnejwkorespondencjizkontem855

Zasady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 0 1 5 stanowiabilanse vlaZ ZalapZnikami

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgig16wnej zlikwidowanych j edno stek organizacyj nych.

Uwag1 Konto 0 I 5 moZe wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan mienia
zlikwidowanego przedsi QbiOrStWa lub innej i ednOStlCi OrganiZaCyj nej
wedfug wartoSci w)mikajapej z bilansu tego przedsiQbiOrStWa lub
jednostki, bedapego w dyspozycji organu zaloZycielskiego lub
nadzorujapego. Saldo to obejmuje tQ CZQS6 mienia, kt6ra nie zostala

przekazana sp61kom, inn)m j ednostkom organizaeyjn)m lub nie zostala
przejQta na WlaSne POtrZeby, albo tea zostala zagospodarowana w inny
spos6b.
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Symbol i nazwa
konta

020 - WartoSci niematerialne i prawne

Przyjete zasady
kl asyflkaCj i
zdarzeh

Konto 020 sfuZy do ewidencji stanu oraz zwiQkSZch i ZmriejSZch WartOSci

po czatkowej wartoSci niematerialnych i prawnych.
Do wartoSci niematerialnych i prarrmych zalicza sis nabyte PrZeZ jednOStkQ
prawamajqtkowe   nadajape   sic   dO   gOSPOdarCZegO   WykOrZyStania   OraZ
prawa  autorskie,o  pEeWid)owan)rm  OkreSie  uZ)^vania  dfuZsz)m  niZ  rok,
kt6re  przeznaczone  sa  na  wlasnepotrzeby jednostlci  lub  do  oddania  do
uZ)rdcowania na podstawie umowy najmu.
Konto  020 obcigrZa sic WartOSciami niematerialngmi i prawn)mi nabyt)mi
tub otrz)man)minieodplathie, a uznaje z t)rfufu sprzedaZy lub przekazania
nieodplatnego oraz z t)rfufuodpisania wartoSci niematerialnych i prawnych.
WartoSci  niematerialne  i  prawne,  kt6rych jednostkowa  wartoS6  w  Genie
nabycia przekraczawielkoS6 ustalona w przepisach podatkowych finansuje
sic  Ze  Srodk6w  na  inwestycjei  umarza  stopniowo  zgodnie  z  zasadami
okreSlon)-i w ustawie o rachunkowo§ci orazw przepisach podatkowych.
WartoSci niematerialne i prawne o wartoSci poczqtkowej w driu przy]'QCia
douZywaria  r6\unej   tub   ni2szej   od   warto5ci   okreSlonej   w  przepisach
podatko\vych,   flnanSuje   SiQZe   Srodk6w   na   \vydatki   bieZape   i   umarza
jednorazowo    spisujap   cola   wartoS6   w   koszty   w   dniu   przyjQCia   dO
uZys/ania.JeZeli      wraz      z      zakupem      alctualizacji      oprogramowania
komputerowego   otrz)mono   nowa   licencjQ   na   jej    uZytkowanie   oraz
przewidywany  okres  jej   wykorzystania  jest  dfuZszy  niZ  rok  w6wczas
aktualizacjQ tcka naleZy zaliczy6 do warto5ci niematerialnych i prawnych
finansowanych  z   inwestycji.   Natomiast  w  kaZd)-  inn)m  prz)padku,
lvydatki na zakelp aktualizacji oprogramowania komputerowego zalicza sic
bezpoSrednio do koszt6w.
Koszty      zwiapane      z      wdroZeniem      (      uruchomienie,      instalacja,
skonfigurowanie)        oprogramowania,        poza       kosztami        szkolenia
pracownik6w, zwiQkSZaj a WartOS6 poczatkowa oprogramowania. Wydatki
poniesione  na  nadz6r,  przeszkolenie  i  instrukta2  praco\unik6w,  kt6rzy

bQda  ObSfugiWa6  zakupiony  wczeSniej   specjalistyczny  program   naleZy
zaliczy6
bezpoSrednio w koszty bieZapej dzialalnoSci.

Na koncie O2O "Wartofci niematerialne i rawne" a mule SIC:
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-     zakelp warto§ci niematerialnych i -     rozch6d wartoSci niematerialnych i

pra\rmych , w korespondencji z pra\mych ( umarzanych w czasie):
kontem 20 I

a)   wartoS6 dotychczasowego umorzenia ,
-     nieodp[atne przyjQCie WartOSci w korespondencji z kontem 071

niematerialnych i pra|mych (unarzanychwczasie)przvimowanychdoewldencji:a)wwartoScidotychczasowegoumorzeniawkorespondencji zkontemO7l,b)wwarto5cinetto,wkorespondencjizkontem800,-nleOdPIatnieotrz)manewartoSciniematerialnychipra\mych(umarzanejednorazowowmiesiapuprz)jeciaichdouZ)rdcowania)wkorespondencjizkontem760-prz)q'eciewartoScinlematerialnych ipra\mychww)mikuzakoficzonejinwestycji,wkorespondencjizkontem080 b)   wartoSc netto, w korespondencji zkontem800-rozch6dwartoSciniematerialnychiprarunych(umarzanychjednorazowo wmiesiapuprzyjeciaichdouz)rfkowania)wkoresponecjizkontemo72

Zasady prowadz. Ewidencja szczeg61owa do konta 020 jest prowadzona w poni2szych
kont ksing urzedzeniach ksiQgOWyCh:

pomo cniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgi -    w progrande komputerow)m Excel i Word

Ewidencja szczeg61owa musi pozwala6 na ustalenie os6b lub kom6rek

g16wnej organizacyjnych, kt6r)- powierzono wartoSci niematerialne i I)rarune.

Ewidencja warto5ci niematerialnych i prav/nych analitycznie prowadzona
jest z wyodrebnieniem na warto5ci niematerialne i prawne umarzane w
czasie  oraz jechorazowo.

Uwagi Konto 020 moZe wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan wartoSci
niematerialnych i prarunych w wartoSci poczaptkowej.

Symbol i nazwakonta 030 - Dlugoterminowe aktywa finansowe

PrzyjQte ZaSady Konto 03 0 sfuZy do ewidencji dfugotrwalych aktys,6w flnansolvych, w
klasyfikacj i szczeg6lnoSci akcji i i-ych dfugoterminowych ckt)wow flnanSOWyCh , O
zdarzed terminie \vyk\xpu dfuZsz)- niZ rok,

-    innych dfugotrwalych cktyw6w flnansowych.

-     Na koncie 030 "Dfugote-inowe aktywa finansowe" ujmuje sic:

\\ '1\ Ma
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-     nabycie dfugotermlno\vych akt)rv6w -     \vycofanle udZial6w rzeczo\vych  z innej

flnanso\vych, za Srodkl platnlCZe W jednostki wg wartoSci \vyceny ( nale2y
korespondencJi Z kOntem 240, odpisa6 ewentualna kwotQ

-      zwiQkSZenia  WartOSci
doprowadzaj apa uprzednlO WartOS6ksiegowqwklad6wdo\nyZszejwarto6ci

dfugote-ino\vyc h aktys,6w okreSlonej  w umowie sp61ki Ma konto
finanso\vych,  w szczeg6inoSci 030)Wn konto 800) w korespondencji z
dotyczape : kontami  080,01 1,Ol3,020,310.

a)   kapitalizacji odsetek oddfugote-ino\vychpapier6wwartoScio\vych,je2eli\^r)platanastQPujeWOkreSiedfu2sz)rm ni2  I 2miesiQCy)WkOreSPOndenCjiZ -     ujemna  r6Znica miQdZy WartOSciaewidencyJnqakCjitubudziafuawartoScia\vycofanegomajatku,wkorespondencjizkontem75I

kontem 750 -     rozch6d sprzedanych udzialow i akc,J'i

b)  pod\vy2szenla kaPitafu Zak]adOWegOsp61kl,kt6rejjednostkajest
wedfug Gen nabycia ( zakupu) wkorespondencjizkontem75I,

wlaScicielem, z kapitafu zapasowego -     przekwalifikowanie dfugote-ino\vych
tub rezerwowego sp61ki, w aktys/6w finanso\vych do
korespondencji z kontem 750 kr6tl(ore-ino\vych w korespondencji z

c)  dodatnia r6Zmca miQdZy WartOSciaewidencyjnaakcjilubudziafuawartoScia\vycc)finegomaJ'athl,Wkorespondencjizkontem750,d)przekwaliflkowameakt)^v6wfmanso\vychzkr6tkote-ino\vychdodfugotermino`vych,wkorespondencjizkonteml40
kontem  140

Zas ady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 030 prowadzi   sic Wedfug I)rfu16w

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiqzaniezkontamiksiQgig16wne_i dfugoterminowych akt)^v6w flnansowych.

Uwag1 Konto 030 mo2e wykaz)twa6 saldo Wn, kt6re oznacza warto66
dfugote-inowych al(t)^v6w finansowych.

Symbol i nazwa
konta

071  - Umorzenie 5rodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych

PrzyjQte ZaSady
kl asyflkaCj i
zdarz eh

Konto 071  sfuZy do ewidencji zmniejszch wartoSci poczapkowej Srodk6w
trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych, kt6re podlegajq
umorzeniu wedfug stawek amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkQ.

Odpisy umorzeniowe dokon)^vane sa w korespondencji z kontem 400-
"Amortyzacj a".

Na koncie 071  "Umorzenie Srodk6w trwalych oraz wartoSci
niematerialnych i prat-ychw ujmuje sic:
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-      \vyksiQgOWanie WartOSci umorzenJa -      zwiQkSZenia umOIZenla WartOSci

Srodk6w trwalych oraz wartoSci poczatkowej Srodk6w trwalych oraz
nlematerialnyCri trWalyC h PrarmyCh wartoSci mematerialnych i pra\unych
\vycofanych z u2)IVama WSkutek iCh: umarzanych w czasie na skutek

a)   likwidacji z powodu zmszczenia lubzuZycia,orazdezaktualizacjiw
naliczema umorzenla, W kOreSPOndenCjizkontem400

korespondencji z kontem 0 I I ,020 -     umorzenie dolychczasowe Srodk6w

I))   sprzedaZy} w korespondencji z trvalych otrz)-anych nleOdPIatnie na

kontem Ol I,a)nieodplatnego przekazania, wkorespondencjizkontem0II lub podstawie, decyzji wlaSciwego organu,wkorespondencjizkontem0II-umorzeniedotychczasowewartoSci

020, riematerialnych i pralmych

d)    uja\unionych nledObOr6w,   w
otrz)manyc h meodplathie na podstawie,doc)qjiwlaSciwegoorganu,w

korespondencji z kontem 240 korespondencji z kontem 020

-     zmniejszema umorzenia wartoSci -      zwiQkSZenia umOrZenia WartOSci

poczatko wej Srodk6w trwalych poczatkowej  Srodk6w trwalych wsfutek
wskutek aktualizacji wartoSci Srodk6wtnvAlych.wkorespondencjizkontem800 alctualizacj i wartoSci 6rodk6w trwalych.

Zasad y Ewidencja szczeg61owa do konta 071 jest prowadzona w tabelach

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgigl6wnej amortyzacyj nych.

Uwag1 Konto 07 1  moZe \vykaz)rva6 saldo Ma, kt6re \vyra2a stan umoIZenla WartOSci Srodk6w
trwalych oraz wartoSci niematerialnych i pra\unych.

Symbol i nazwa 072 - Umorzenie pozostalych Srodk6w trwalych, wartoSci
konta niematerialnych i prawnych oraz zbior6w bibliotecznych

Przyj.Qte ZaSady Konto 072 sfu2y do ewidencji zmniejszeh wartoSci poczatkowej z t)rfurfu
klasyfikacj i umorzenia Srodk6w trwalych, wartoSci niematerialnych i prawnych oraz
zdarzeh zbior6w bibliotecznych podlegajapych umorzeniu jednorazowo w peinej

wartoSci, w miesiapu wydania ich do u2)rvania.

Umorzenie jest ksiQgOWane W kOreSPOndenCji Z kOntem 40 1  - "Zu2ycie
material6w i energii"

Na koncie 072 "Umorzenie Srodk6w trwalych oraz wartoSci
niematerialnych i prawnychu ujmuje sic:

\\ 'l\ Ma

-      \vyksiQgOWanie  dOtyChCZaSOWegO -     odplsy umorzenlowe naliczone od
umorzenla pozostalych Srodk6w no\vych, `vydanych do u2ys/anla
trwalych oraz wartoSci niematerialnych Srodk6w trwalych oraz warto§ci
i pra\rmych umarzanych w pelnej mematenalnych pra\mych sfu2apych
wartoSci w miesiapu oddania do dzialalnoSci operacyJnej  W
u2ywania z tytuhl: korespondencji z kontem 40 I  " Zu2yciematenalowienergii"
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a)   likwidacji z powodu zuZycia lub -     odpisy umorzenla dOtyCZape nad\vyZeI(
zmszczenla'  W kOreSPOndenCji Z 6rodk6w trwalych oraz wartoSci
kontami Ol3  i 020 niematerialnych i pra\mych,w

b)   sprzedaZy)  w korespondencji z korespondencji z kontem 40 1

kontami 013  i 020 -     odpisy umorzenia dotyczape no\vych

a)   nieodplatnego przekazania, w pozostalych Srodk6w trwafych oraz
korespondencji z kontami 0 l3  i 020d)\vylapzenlaZeWidenCjikSiQgOWejiloSciowo-wartoSciowej,w wartoSci mematerialnych i prat-ychotrz)-anychnleOdPtatnie,Wkorespondencjizkontem40I

korespondencji z kontem 072 -     odpisy umorzema od pozostafych

e)   medoboru lub szkody9 Wkorespondencjizkontem 240
Srodk6 w trwalych o trz)manych i akopierwszew)posaZemeobiektusfmansowanegoz\vydatk6wmajatko\vychwramachflnansowanlainwestycji(Srodk6wtrwalychwbudowie"wkorespondencjizkontem800.

Zas ady Celowe jest wyodrQbnienie umOrZenia POZOStalyCh Srodk6w trwalych i

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiqzaniezkontamiksiQgigI6wnej wartoSci niematerialnych i prawnych.

Uwagi Konto 072 moZe wykazywa6 saldo Ma, kt6re wyra2a stan umorzenia
wartoSci poczatkowej Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i

prawnych umorzonych w pelnej wartoSci w miesiapu wydania ich do
uZywani a.

Symbol inazwakonta 073 - Odpisy aktualizujace dlugoterminowe aktywa finansowe

PrzyjQte ZaSady Konto 073 sfu2y do ewidencji odpis6w aktualizujapych dfugote-inowe
klasyflkaCj i ckt)wa finansowe, na wskutek trwalej utraty wartoSci dfugoterminowych
zdarz eh aktyw6w flnansowych.

Na koncie 073 "Odpisy aktualizujape dfugoterminowe aktywa fmansowe"
ujmuje sic:

\\ 'l\ Ma

-     przysIT6cenle WartOSci -     zwiQkSZenia OdPiS6w aktuallzujapych

dfugotermino\vych aktys/6 w dfugoterminowe akt)ova finansowe w
finanso\vyc h wskutek wzrostu wartoSc iakcjilubpopra\vys)m|acjifanansowejjednostk1,kt6rejdotyczqakcje,lubdc)kt6rejlrmiesionoudzialy,jeZeliichewidencjQPrOWadZiSicWCenaChnabycia,zakupuwkorespondencjizkontem750-korelctycenynabycia(zakupu)dfugotermino\vychaktyw6w korespondencji z kontem 75 1
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flnansolvych o uprzednio dokonanyodpiszt)mlfutrwalejutratywarto§ci, wprz)padkuichsprzedadylubinnejfo-yzmianywlasnoSci,wkorespondencjizkontem030-korektycenynabycia(zakupu)dfugote-inolvyChakt)rv6wfinanso\vychodokonanyuprzechioodpiszt!rfulfutrwalejutratywartoSci,wprz)padkuichprzekwalifikowaniadokr6tkote-inolvychaktyw6wfinansolvyChWkOreSPOndenCjiZkontemO30.

Zas ady EwidencjQ SZCZeg6fowa do konta 073 prowadzi sis Wedfug t)rfu16w

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgigI6wnej odpis6w dfugoterminolvych aktyw6w finansolvych.

Uwagi Konto moZe wykazywa6 saldo Ma, kt6re oznacza wartoS6 odpis6w
aktualizuj apych dfugoterminowe akt)wa finansowe.

Symbol inazwakonta o80 - Srodki trwale w budowie ( inwestycje)

PrzyjQte ZaSady Konto 080 shady do ewidencji koszt6w Srodk6w trwalych w budowie oraz
klasyflkaCj i do  rozliczenia koszt6w Srodk6w trwalych w budowie na uzyskane efekty
zdarzeh inwestycyjne.

Na koncie 080 ccSrodki trwale w  budowie ( inwestycje)"  ksiQg\je Sic:

-  koszty dotyczape budowy Srodk6w trwalych,

-  ulepszenia srodk6w trwalych,

-  zakupy Srodk6w trwatych w)magajapych montain1.

Na koncie 080 moina r6wnieZ ksiQgOWa6 zarfupy gotowych 5rodk6w
trwalych.

Na koncie 080 "Srodki trwale w budowie (inwestycie)" ujmuje sic:

Wn Ma
-     ponleSiOne kOSZty (rObOty, dOSta\vy, -     wartoS6 uzyskanych efekt6w z

usfugi)  dotyczape frodk6w trwalych w inwestycj i (frodk6w trwalych w
budowie realizowanych  zar6`rmo przez budowie), a w szczeg61noSci:
obcych lvykonawc6w, jak i wewlasn)mzakresiewkorespondencj i zkontem201-oplatyurzedowezwiazanez

a)   Srodk6w trwalych, wkorespondencjizkontem  0 I 1b)watosciniematerialnychipraunych,wkorespondencjiz

realizowana inwestycj a ( 5rodkamitrwagivwbudowie)wkorespondencjizkontem2251ut kontem 020c)pozostafych srodk6w  trwalych ,
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240,203 otrz)manych j ako  pierwsze

-     poriesione koszty dotyczapeprzekazanychdomonta2u,lecz jeszczenleOddanyChdOuZ)owahiamasz)m, vy)posaZehie, w korespondencji zkontem013,-wartoScisprzedanychinleodplatrie

urzqdzefi itp., zckllpionych od przekazanych Srodk6w trwalych w
kontrahent6w oraz \lo¢worzonych w budowie, w korespondencji z kontem
ramach wlasnej dzialalnoSci goo,

gospodarczej, w korespondencji zkontem20l-ponlesionekosztyulepszeniaSrodkatrwalego®rzebudo\vy,rozbudo\vy,rekonstmkcji,adaptacjilub -     odpisanie koszt6w inwestycjizaniechanejlubniepodjqtejwkorespondencjizkontem800,-niedoboryiszkodywSrodkach

modemizacj i) , kt6re powoduj a trvelych w I)udowie w korespondencj i

zwiekszehie wartoSci uZ)rdcowej 5rodka z kontem 240,

trwalego korespondencji z kontem 201 , -    praekazanie koszt6w  inwestycji

-     rozliczenie nadw)rdci zysk6winwestycyl'nychnadstratami wsp6lnej w czQSci przypadajapejwsp61inwestorowiwkorespondencj i z

inwestycyjn)mi,w korespondencj i zkontem240-hieodplatnieotrz)manicinwestycji(Srodk6wtrwalychwbudowie)wkorespondencjizkontem800-wznowieniezaniechanejspisanejinwestycjiwkorespondencjizkontemgoo kontem 240.

Zasady prowadz. Ewidencja szczeg6Iowa do konta 080 jest prowadzona dla
kont kslngpomocniczych        i

poszczeg6lnych zadah inwestycyj nych wedfug :
ich powiapnie  zkontamiksiegigl6wnei -    koszt6w nabycia lub wytworzenia z podzialem na poszczeg6lne

rodzaje efekt6w inwestycyjnych.

Uwagi Konto 080 moZe wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza wartoS6 koszt6w
Srodk6w trwalych w budowie (inwestycji)  niezckoficzonych

Zesp6I 1 - Srodki pienieZne i rachunki bankowe

Konta zespolu 1 ), Srodld pienie2ne i rachunki bankowe,, sluZa do ewidencji:
- krajowych i zagranicznych Srodk6w pieniQZnych przechow)wanych w kasach,

- kr6tkoterminowych p api er6w wartoSciowych,

- krajowych i zagranicznych Srodk6w pieniqZnych  lokowanych na rachunkach w bankach,

- udzielanych przez banki kredytow w krajowych i zagranicznych Srodkach pieniQZnych,

- innych krajowych i zagranicznych srodk6w pieniQZnych

Symbol i
nazwa konta

101 - Kasa

Przyjqte zasady
klasyflkacj i
zdarzeh

Konto 1 01  shlZy do ewidencji krajowej i zagranicznej got6wki
znajdujapej sic W kaSie jednOStki

Na koncie 101 "Kasa,, ujmuje sic:
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-     podjQCie gOt6wkl z banku)  w -     zalcup za got6wkQ OraZ ZaPtata

korespondencji z kontami  l30, 1 35, 1 39-\xpbtw5rodk6wpieniQ2nychwdrodze,wkorespondencjizkontem141,-\xplatydokasydochod6wiprzychod6wnlePrZ)xpiSanyChnakontachrozrachunkolvychw got6wka za dosta\vy, Swiadczenia,kary,korespondencjizkontamizespofu"4",851,-\xplatagot6wkldobankuwkorespondencjiz130,l35,l39-vy)platowgot6wcevIlmagrOdZetiW

korespondencji z kontami 720)  750' korespondencji z kantami 23 I ,240
760,85l,-\xplatysum depozyto\vych i na

-     vy)plata zaliczek w korespondencji zkontarm234,240

zlecenle   W kOreSPOndenCji Z kOntem240,-nad\vy2klkasowewkorespondencjiz
-     w)plata zasifk6w  rodzinnych i inychpokrywanychzZUSwkorespondencjizkontami229,23I

kontem 240,-\xplatyzI)rfulfu zwrotu pobranych
-     zaplata  za zobowiazaria ujQte nakontachrozrachunko\vychw

zaliczek i zvIOt Za POmeSiOne \vydatki korespondencji z kontami zespofu ,,2"
przez praco\unlk6w z kontem 234, -     \hrmlata got6wkepoZyczek z ZFSs w

-     \xplaty naleznoSci z t)rfurfu niedobor6w korespondencji z kontem 234 lub 240
i szk6d w korespondencji z kc)ntem240,-\xplatyztytufuzurc)tupo2yczekzsFSswkorespondencjizkontami234 -     \loplaty sum depozyto\vych wkorespondencjizkontem240'-medoborykasowewkorespondencji z

oraz 240 kontem 240

Zasady Ewidencja szczeg61owa prowadzona jest w formie raport6w kasowych

prowadz. kont Wg:

ksi ngpomo cni czychiichpowiazaniezkontamiksingig16wnej - poszczeg6lnych walut,

-os6b materialnie odpowiedzialnych za powierzona got6wkQ.

U wagi Konto  101  moZe wykaz)rva6 saldo Wn, kt6re oznacza stan got6wki
w kasie

Symbol inazwakonta 130 - Rachunki bieZace jednostek bud2etolvyCh

PrzyjQte ZaSady Konto  130 sfuZy do ewidencji stanu Srodk6w pieniQZnych oraz obrot6w
kl asyflkacj i na rachunku bankow)m jednostki bud2etowej z I)rfurfu wydatk6w i
zdarzeh dochod6w (wp1)ow6w) bud2etowych objQtyCh Planem flnanSOW)m. Na

koncie 1 30 ,,Rachunki bieZape i ednostek budZetowych" ujmuje sic:

\\ '\\ Ma

Wydatki I)ud2etowe:-\xp1)^vysrodk6w bud2eto\vychotrz)manychnarealizacjQ`vydatk6w Zrealizowane wydatki bud2etowezgodniezplanemfinansowymjednostld:-SrodkipobranedokasynarealizacJQ

bud2eto\vych jednostkl  ZgOdnie Z \vydatk6w, w korespondencji z

planem finansow)- w korespondencj i wlaSci\h|-i kontami   lOl  lub  141
z kontem 223, -     przelelvy Z t\rfulfu  ZaPlaty zobowiazah,



-     \xpbrv Srodk6w  I)udZeto\vych

otrz)manych dla dysponent6w
niZszego stopnla, W kOreSPOndenCji  Z
kontem 223,

-     zvIOty Od dysPOnent6w ni2szego

stopnla Srodk6w  na \vydatkl
bud2etowe nievykorzystane do kohca
rote bud2etowego, w korespondencji z
kontem 223)

-     z\lrot Srodk6w budZeto`vych

pobranych do kasy > a nie
\vykorzystanych  w korespondencji z
kontem  14l

-     \xplyv Srodk6w bud2eto\vych z I)rfufu

refundacji \vydatk6w bud2eto\vych  w
jednostce budZetowej w
korespondencji z kontami zespofu "2"
1ub "4"

-     zvIOty dOtaCji budZeto\vych w roku, w

kt6r)rm zos(afy przekazane ,
korespondencji z kontem 224

Dochody  budZetowe:

-     \xplyvy Srodk6w  budZeto\vychz I)rfufu

zrealizowanych przez j ednostkQ
budZeto wq dochod6w bud2eto\vych
wplaconych do kasy ) w
korespondencji z kontem  lot  lub  l41
22 I  tub inn)- wlaSci\lom kontem,

-     \xpI)^vy Srodk6w budZeto\vych z tytufu

zrealizowanych przez i ednostQ
budzetowa prz)pisanych dochod6w
budZeto\vych , \aplaconych
bezpoSrednio na rachunek banko\vy w
korespondencji z kontem 22 1

-     \xply\vy 6rodk6w  I)udZeto\vych z

I)rfufu zrealizowanych przez j ednostke
budZetowa nieprz)ap isanych dochod6w
budZeto \vych  \xplaconych
bezpoSredmo na rachunek banko\vy ) w
korespondencji z kontami zespofu "7"

-      nallCZOne PrZeZ bank OdSetkl   Z I)mlfu

oprocentowania srodk6w  piemQZnych
na rachunku bieZap)m  jednosthi w
korespondencji z kontem 750

-     obciaZenia z t)rfurfu omylek i I)1Qd6w

banko\vych oraz ich korekt, w
korespondencji z kontem 240.

dotyczapych \vydatk6w bieZacych   i
majatko\vych, ujQtyCh   na kOntaCh
rozrachunko\vych w korespondencji z
kontami zespofu ,, 2"

-     zaplata  kar, grzywlen, odszkodowafi  I

koszt6w sqdo\vych  , w korespondencji
z kontem 761,

-     zaplata odsetek za zwlokQ W ZaPIacie

zobowiapah w korespondencji z
odpowiednim kontem zespofu ,2" 1ub
bezpo5rednio z kontem 75 1 )

-     przele`vy r6\mowarto5ci odpis6w

dotyczapych  zFSs w korespondencjl z
kontem 640 lub 405

-     przekazame dotacji bud2eto\vych   w
korespondencji z kontem 224

-     oplaty za ushlgi bankowe w

korespondencji z kontem 402

-     okresowe przele\vy §rodk6w

budZeto\vych dla dysponent6w
ni2szego stopnia,   w korespondencji z
kontem 223,

-     z\lrot Srodk6w nie\vykorzystanych w

dan)m roku na \vydatkl bud2etowe w
korespondencji z kontem 223

Dochody   budZetowe:

-     okresowe przele\vy dochod6w

bud2eto \vych zrealizowanych przez
samorzedowe j ednostki bud2eto we na
rachunek budZetu j ednostkl samorzqdu
ter)^orialnego w korespondencji z
kontem 222,

-     okresowe przele\vy dochod6w

zrealizowanych prze2. SamOrZadOWe

jednostki budZetowe,  z tjrfulfu zadari
zwiazanych z realizacjq zadah z
zakresu administracji  rzqdowej oraz
lnnych zadafi zleconym jednostkom
samorzedu tor)rforialego ustawami ,
naleZnych budzetowi paristwa w
korespondencji z kontem 225

-     uznama z t)mlfu omylek i btQd6w

banko\vych oraz ich korekt, w
korespondencji z kontem 240.

Zas ady
prowadz. kont
ksi ng

pomocni czych
i ich

powiazanie  z

EwidencjQ SZCZeg61owq do konta  130 stanowiq subkonta:

-    dochod6w bud2etowych

-    \vydatk6w budZetowych.

Ewidencja szczeg61owa do konta 1 30jest prowadzona w szczeg61owoSci
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kontami ksiQgi planu flnansowego dochod6w i wydatk6w budZetowych i wedfug
gZ6wnej podzialek klasJrflkaCji dOChOd6w i wydatk6w budZetovych.

Zapisy na koncie 1 30 sa dokonywane na podstawie wyciag6w
banhowych, w zwiazku z cz)- musi zachodzi6 peina zgodnoS6 zapis6w
miedzyjednostka a bankiem.

Na koncie 1 30 obowiazuje zachowanie czystoSci obrot6w, co oznacza, Ze
do blednych zapis6w, zwrot6w nadplat) korekt wprowadza sic dOdatkOWO
techniczny zapis uj ermy.

Konto 1 30 moZe lvykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan 6rodk6w
budZetolvych na rachunku bieZap)m jednostki budZetowej. Saldo konta
1 30 r6wne jest saldu said |ysmikajapych z ewidencji szczeg61owej
prowadzonej dla kont:

a)  wydatk6w budZetolvych; konto 1 30 w zakresie \vydatk6w
budZeto\vych mo2e wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w
budZeto\vych otrz)manych na realizacjQ Wydatk6w budZetowych, a
niewykorzystanych do kohca roku,

b)  dochod6w budZetowych; konto 1 30 w zakresie dochod6w
budZetowych moZe wykaz)^va6 saldo Wn, kt6re o2naCZa Stan 5rodk6w
bud2etowych z t)rfufu zrealizowanych dochod6w budZetovych, kt6re do
kofica roku rie zostaly przelane do budZetu.

Uwagi Saldo konta 1 30 ulega likwidacji przez ksingowanie:

- przelevll Srodk6w pieniQZnych niewykorzystanych do kofica roku , w
korespondencji z kontem 223,

- przelevIl dOChOd6w bud2etowych pobranych, lecz nie przelanych do
kohca  roku w korespondencji z kontem 222.

Symbol inazwakonta 135 - Rachunki Srodk6w funduszy specjalnego pIZeZnaCZenia

PrzyjQte ZaSady Konto 1 35 sfu2y do ewidencji Srodk6w funduszy specjalnego
klasyfikacj i przeznaczenia, a w szczeg6lnoSci zakladowego funduszu Swiadczed
zdarzeh specjalnych i innych funduszy, kt6r)mi dysponuje jednostka.

Zapisy na koncie 1 35 sa dokonywane na podstawie wyciag6w
bankowych, w zwiapku z cz)m musi zachodzi6 peina zgodnoS6 zapis6w
miQdZyjednOStka a bankiem.

Na koncie 1 35 "Rachunki Srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia"
ujmuje sic:

\\ 'n Ma
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-     \xply\vy  prz)pisanych  naleZnoSci -     Srodki pobrane do kasy na realizacjQ

funduszy specj ainego przeznaczenia, a `vydatk6w w korespondencji z kontem
w szczeg6inoSci ZF§S, i innych lot  lub  l4l
funduszy) kt6r)mi dysponuj ejednostka,wkorespondencjiz kontami

-     przele\vy z tytufu  zaplaty zobowiazah

zespofu ,2"-\xptywnieprz)pisanych naleinoSci zzFSs,wkorespondencjizkontem85 1,-przelewsrodk6wpieniQ2nychnarachunekbanko\vyzFSswvysokoscidokonanegoodpisuwkorespondencjizkontem851-oprocentowanieSrodk6wnarachunkubanko\hqmzFSswkorespondencjizkontem85I-`xpbnvySrodk6wpieniQ2nychwkorespondencjizkontemlollub141-splatypozyczekzZFSswkorespondencjizkontem234lun240-\xplywsrodk6wztytrfurefundacjioplatzausfugibankowewkorespondencjizkontem240-obciaZemazI)rfufuomylekiblQd6wbanko`vychorazichkorektwkorespondencjizkontem240 dotyczape dzialalnoSci  ZFSS wkorespondencjizkontamizespofu "2"-uznaniazI)rfufuomylekibled6wbanko\vychorazichkorektwkorespondencjizkontem240

Zasady Ewidencja analityczna musi umoZliwi6 ustalenie stanu Srodk6w kaZdego
prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiapaniezkontamiksingig16unej froduszu+

Uwagi Konto 13 5 moZe wykaz)wac saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w
pieniQZnych na rachunkach bankowych funduszy.

Symbol inazwakonta 139 - Inne rachunki bankowe

PrzyjQte ZaSady Konto  1 3 9 sfuZy do ewidencji operacji dotyczapych Srodk6w pieniQZnych
klasyflkacj i wydzielonych na innych rachunkach bankowych  innych niZ rachunki
zdarzeh bieZape i specjalnego przeznaczenia.

Na koncie 1 39 dokonuje sic kSingOWafi Wylapznie na podstawie
dokument6w bankewych, w zwiazku z cz)- musi zachodzi6 pelna
zgodnoS6 zapis6w konta 1 39  miedzy ksiQgOWOSciqjednostki a
ksingowoS cia banku.

Na koncie 1 39 "Inne rachunki bankowe" uimuje sic:

"n Ma
-     \xplyvy \vydzielonych Srodk6w -     Srodkipobranedokasy)w
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pieniQinyCh Z raChunk6w bie2apych korespondencji  z kontem  lOl  lub  l41
oraz sum depozyto\vych i na zlecenie,-\xpb-Srodk6wzI)rfulfusum

-     zvIOt Srodk6w z tytufu sum na zlecenieisumdepoz)rfo\vychwkorespondencji

depozytovych:  wadi6w, z kontem 240
zabezp ieczema naleZytego \vykonaniaumo\vy,kaucjiwkorespondencjiz

-     polaycie zobowiqzari  ze Srodk6w sum

kontem 240,-\xpbowSrodk6w pienlQ2nych z kasy wkorespondencjizkontem10ltubl4l-oprocentowanieSrodk6wodsumdepoz)rfo\vychwkorespondencjizkontem240,-obciaZenlazI)rfufuomylekiblQd6wbankc)\vychorazichkorektwkorespondencjizkontem240 depoz)rfo\vych i sum na zlecenie  wkorespondencjizkontari2,eSPOfu,2"-uznaniazI)mrfuomylekiblQd6wbanko\vychorazichkorektwkorespondencjizkontem240

Zasad y Ewidencja szczeg61owa do konta 1 3 9 jest prowadzona wedfug rodzaj6w
prowadz. kant Srodk6w wydzielonych, gI6wnie z t)rfufu:
ksing -      akredyt)nvy bud2etowej otwartej przez jednostkQ bud2etowa)

pomo cniczych -      sum depozytowych,
i ich -      sumnazlecenie,

powiqzanie  z -      czek6w potwierdzonych.
kontami ksiQg1 -      Srodk6w obcych na inwestycje

g16wnej Ewidencja szczeg61owa prowadzona do konta 1 3 9 powinna zapewni6
ustalenie stanu srodk6w pieniQ2nych dla ka2dego wydzielonego rachunku
bankowego, a tak2e wedfug kontrahent6w.

Uw ag1 Konto  139 moZe wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w
pieniQ2nych znajdujapych sic na innyCh raChunkaCh bankOWyCh.

Symbol inazwakonta 140 - Kr6tkoterminowe  aktywa finansowe

Przyj Qte ZaSady Konto 1 40 sfu2y do ewidencji kr6tkoterminowych aktys/6w  flnansowych
kl asyflkaCj i w szczeg6lnoSci akcji, udzialow i innych papier6w wartoSciowych
zdarz eh wyra2onych zar6wno w walucie polskiej, jak te2 w walutach obcych.

Na koncie 140 "Kr6tkote-inowe papiery wartofciowe i inne Srodki
pieniQ2ne" ujmuje sis:

\\'|\ Ma

-     zwiQkSZenia Stanu -    zmniejszenia stanu
kr6tkote-inowych papier6w kr6 tkoterminowych papi er6w
warto5ciowych i innych Srodk6w wartoSciowych i innych Srodk6w

pieniQ2nych, g16wnie z tytufu: pieniQ2nych gI6wnie z t)rfufu:

a)  zakupu obcych papier6w a)  sprzedaZy
warto Sci owych kr6tkote-ino wych papi er6w
przeznaczonych do obrotu, warto Sciowych,

b)  otrz)mania czek6w obcych, b)  realizacji czek6w obcych

a)  przyjQCia WekSli obcych,-SrodkipieniQ2newdrodze. przez bank,c)wykupuweksli przezdfu2nikalubbank,
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-    wp1)^vy frodk6w pieniQ2nych wdrodze.

Zas ady Ewidencja szczeg6lowa do konta 1 40 jest prowadzona wedfug:
prowadz. kontksingpomocniczychiich -    rodzaj6w poszczeg6lnych skladnik6w kr6tkoterminowych akt)rv6w

finansowych

-    poszczeg61nych walut obcych  - dotyczy kr6tkoterminowych  akt)ny6w

powiazanie  z finansowych wyra2onych w walucie polskiej i obcejj
kontami ksiQg1g16wnej -     os6b odpowiedzialnych za powierzone im  kr6tkote-inowe aktywa

finanso we

Uwagi Konto  140 mo2e wykaz)owa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan
kr6 tkoterminowych akt)^v6 w flnanSO WyCh

Symbol inazwakonta 141- Srodld pienie2ne w drodze

Przy]'Qte ZaSady Konto  141  sfuZy do ewidencji  przeplyw6w Srodk6w  pieniQZnych
kl asyflkacj i pomiedzy rachunkami I)ankow)mi jednostki budZetowej oraz miQdZy
zdarzeli kasa a rachunkiem bankami bankow)mi

Na koncie  141  "Srodki pieniQZne w drodze" ujmuje sic:

\\ 'l\ Ma
-     Srodkl PiemQ2ne w drodze ujmuje sic -     \xplyv  got6wki   do kasypobraneJ  Z

\xplaty  z kasy urzQdu na  raChunek rachunku bankowego w korespondencji
budZetu w korespondencji z kontem z kontem  10l
lO1-przele\vy miQdZy raChunkami

-     przele\vy miQdZy raChunkamibanko\h|miwkorespondencji z

banko\h1-i W kOreSPOndenCji akontami130,135,l39, kontami  130,135,l39

Zasadyprowadz. kontksingpomocniczychiichpowiqzaniezkontamiksiQgigI6wnej Ewidencja szczeg6lowa do konta 141  powinna pozwoli6 na ustalenie
rodzaju Srodk6w pieniQ2nych w drodze.

Uwagi Konto  141  moZe wykaz)IVa6 saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w

pieniQ2nych w drodze.

Zesp6I 2 - Rozrachunld i roszczenia

Konta  zespofu 2 " Rozrachunki i roszczenia" sfu2a do ewidencji krajowych i zagranicznych
rozrachunk6w  oraz ich rozliczch.
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Konta zespofu 2 sfuZa takZe   do  ewidencji i rozliczeh Srodk6w bud2etowych,  w)magrodzed,
rozliczeh  nledobor6w,  szk6d  i  nadw)tick    oraz  wszelkich  innych  rozliczen  zwiazanych  z
rozrachunkani i roszczeniami spom)mi.

Symbol inazwakonta 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

PrzyjQte ZaSady Konto 20 1  sfuZy do ewidencji rozrachunk6w i roszczch krajowych i
kl asyfikacj i zagranicznych z I)rfufu dostaw, robot i us fug) w t)m r6wnieZ zaliczek na
zdarz err poczet dostaw, robot i us fug) a takZe naleZnoSci z tyrfuhl przychod6w

flnansowych.

Na koncie 201  ,,Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami,? ujmuje sic:

\\ 'l\ Ma
-     nale2noSci t)rfufu sprzeda2y usfug -       zobowiapahiz\ z tyfuho towar6w,

produkt6w, materia16w, towar6w i robot i usfug dotyczape
5rodk6w trwalych dzialalnoSci  operacyjnej w

-     zaplata  zobowiazafiza dosta\vy iusfugi,wkorespondencjizodpowiechimikontamiSrodk6w korespondencj i z kontami080,Oil,013,020,310,ikontamizespofu"4",

pieniQZnych  lot,l30,l39 -       zobowiazama wobec dostawc6w

-     kary, grz)"my I odszkodowaniadotyczapenale2noSciujetejnakoncie201wkorespondencjizkontem760, z tytufu \^q-agalnych odsetekzwiqZanychzdzialalnoSciaoperacy]na,dotyczapychzobowiazafiujetychnakoncie

-      nale2ne odsetlci od naleZnoSci  , ujQtyCh 20 1 ,w korespondencji z kontem
na koncie 201, w korespondencji  z 75l
kontem 750 -       zobowiqzama wobec dostawc6w

-      reklamacje   dosta\vy potwierzone z I)rfufu \lq-agalnych kar i
faktura VAT lub rachunkiem w odszkodc)wad zwiazanych z
korespondencji z kontami  080, dzialalnoSc iq eksploatacyj nat
0 I 1 ,01 3,020,3 1 0,oraz ontami zespofu dotyczapych  zobowiazah ujetych
"4 201  w korespondencji  z

-     odpisanie zc)bowiazah przeda\unionychiumorzonychzwia_zanychz kon(em76l  ,-\xplywnalezno5ci i zaliczek od

dzialalnoSc iq finansowa w odbiorc6w z odpowiednimi
korespondencji z kontem 75 I , kontami srodk6w piemQ2nych ;

-      odpisalue ZObOWiaZah PrZedarrmiOnyChiumorzonychzwiazanychz 101,l30,139,-odpisanlenaleZnO6ci umorzonych

dzialalnoScia operacy]'na  w i przeda\rmionych, na kt6re nie
korespondencji z kontem 76 1. dokonano dpisu aktuallZuj apegO ,

-     naliczone r6inice  la|rsowezwiQkSZajapeWartOSc6nale2no6ci  ododbiorc6w.\vyrazonychwwalutachobcychizmriejszajapewarto?6 dotyczapych dzialalnoScioperacy]nejwkorespondencji zkontem761,-odpisanienaleznoSciumorzonych

zobowiazah wobec dostawc 6w i przeda\unionych , na kt6re
\vyra2onych  w walutach obcych , dokonano odp isu alctualizuj apego,
dotyczape   dzialalnoSci eksploatacyjnej w korespondencji z kontem  290,
w korespondencji z kontem 75 1 -       naliczone r6Zmce kursowe,

-     naliczone r62nice  kl|rsowe dotyczape dzialalnoSci
zwiQkSZajape WartOSc6 naleZnoSci   od operacyjnej , zmniejszajape
odbiorc6w , \vyraZonych w walutach naleZnoSci od odbiorc6w,
obcych i zmniejszajape warto66 wysazone w walutach obcych i
zot)owiazafi wobec dostawc6w zwiQkSZaj ape ZObOWiaZania

u|-Zonych  w walutach obcych , wobez dostawc6w `^o-zone w
dotyczape  Srodk6w  trwalych  w walutach obcych w
budo\vie do czasu  oddania Srodka korespondencji mz kontem 75 I ,
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trwale do uz)rfku w korespondencji zkontem080-kompensatanaleznoScize -        naliczone r62nice kursowe,zmniejszajapenaleznc)Sciododbiorc6w,\vyrazonewalutach

zobowiazaniami w korespondencji z obcych i   zwiQkSZajape
odpc)wiednim kontem zespofu ,, 2" zobowiqzania wobec dostawc6w,

-     r6rmowartoS6 zabezpieczen nale2ytego\vykonamaumo\vy,kaucJigwarancyJnejPOtraCOnyChPrZyzaplaciezobowiazan,przelewanychnakonto139wkorespondencjizkontem \vyrazone w walutacll ObCyCh)dotyczapeSrodk6wtrwalychwbudo\viedoczasuoodan|aSrodkatrwalegodouzytkuwkorespondencjizckontem080,

240 -       kompeusata nale2noSci zezobowiazanlamiWkorespondencjizodpowiedmmkontemzespofu"2,,,-naleZnoScisklerOWanenadrOgQpostepowanlaSedOWegOWkorespondencjizkontem240

Zas ady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 20 1  prowadzi sic Wedhlg kOntrahent6w

prowadz. kont i  wedfug podzialek klasyflkacji bud2etowej  a w przxpadku kontrahent6w
ksing zagranicznych opr6cz waluty polskiej w walutach obcych.
p omocniczychiichpowiazaniezkontamiksingigI6wnej NaleZno5ci i zobowiqzania musza bye ponadto prowadzone w ukladzie

pozwalajap)m na sporzqdzenie sprawozdah bilansowych i budZetowych.

Uwagi Konto 201  mo2e mie6 dwa salda.  Saldo Wn oznacza stan naleZnoSci i
roszczeri, a saldo Ma - stan zobowiazali.

Symbol i nazwakonta 202 - Rozrachunhi z odbiorcami i dostawcami - ZFSs

Przy]Qte ZaSady Konto 202 sfuZy do ewidencji rozrachunk6w i roszczeh z I)rfufu nale2noSci
klasyflkaCj izdarzeh oraz zobowiqzah w zakresie zFSs.

Zas ady EwidencjQ SZCZeg61owq do konta 202 prowadzi sic Wed fug kOntrahent6w,

prowadz. kont a w prz)apadku kontrahent6w zagranicznych opr6cz waluty polskiej w
ks ing walutach obcych.
pomo cniczychiichpowiazaniezkontamiksingig16wnej Konto 202   funkcjonuje analoglCZniejak kOntO 201.

Uwagi Konto 202 mo2e mie6 dwa salda.  Saldo Wn oznacza stan nale2noSci i
roszczeh, a saldo Ma - stan zobowiazah.
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Symbol i nazwakonta 203 - Pozostale rozrachunki

PrzyjQte ZaSady Konto 203 shaZy do ewidencji rozrachunk6w kt6re powstajq na podstawie
klasyflkacji lvystawionych decyzj i ( akcyza,st)pendia,oplata marszakowska,zaj QCie
zdarzeh pasa drogowego itp.)' polls ubeapieczenio\vych, oplat  komomiczych i

sedowych, noty ksiQgOWe, PiSma W SPraWie OdSetek bankOWyCh,
ekwiwalenty OSP, pism wer-QtrZnyCh UM i itp.

Zas ady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 203 prowadzi sic Wedfug kOntrahent6w,

prowadz. kont a w prz)padku kontrahent6w zagranicznych opr6cz waluty polskiej w
ksing walutach obcych.
pomo cniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgig16wnej Konto 203  funkcjonuje analogicznie jak konto 201.

Uwagi Konto 203 moZe mie6 dwa salda. Saldo lVn oznacza stan naleZnoSci i
roszczeh, a saldo Ma - stan zobowiqzari.

Symbol inazwakonta 221 - NaleZnoSci z tytulu dochod6w budZetovyych

PrzyjQte ZaSady Konto 221  sfuZy do ewidencji naleZnoSci jednostek budZetovych z t)rfufu
kl asyflkacj i dochod6w budZetowych, w kt6rych termin platnoSci przxpada na deny
zdarzch rok bud2etowy.

Na koncie 22 1  "NaleZnoSci z tytuhl dochod6w budZetowych% ujmuje sic:

Wn Ma
-     prz)pisane   naleinoSci z t)rfulfu -     \xplaty do kasynaleZno5ci  z tytufu

przychod6w stanowiapych dochody dochod6w budZetolvyCh W
budietowe ( wartoS6 netto)  orazkorektyfaktur,rachunk6wzwiQkSZajapeWartOSc6naleZnoSci z korespondencji  z kontem 10l,-`xplatynarachunekbankolvy

I)rfufu  przychod6w stanowiapych naleinoSci z tytufu dochod6w
dochody budZetowe  w korespondencji budZetolvych w korespondencj i z
z kontem  720, kontem 130,

-     nale2no3ci  jednostekbud2etolvych  z -     zmniejszenie  prz)pisanych naleZnoSci
tytufu podatk6w  i oplat z tyhrfu przychod6w stanowiapych
admhistracyJ nyCh W kOreSPOndenCji Z dochody bud2etowe ( wartoSc netto) w
kontem 720, korespondencji z kontem 720,

-     naleznoSci  dotyczape dochod6w -     odpisanie naleZno6ci umoraonych i
budZetolvych  zrealizowanych przez przeda\unionych, na kt6re nie
samorzqdowe  jednoscki bud2etowe , z dokonano odpisu alctualizuj apego
t)rfurfu zadafi zwiqzanych z realizacj a dotyczapych dzialalnoSci  operacyjnej
zadari  zleconych  jednostkomsamorzeduterytorialnegoustawami,wczQScinaleinejbudZetowiparistwa , w korespondencji  z kontem 76 1,-odpisanienaleZnoSciumorzonych i

w korespondencji z kontem 225,-rozliczoneiprz)pisanedozvIOtudotacjewkorespondencjizkontem224, przeda\unionych, na kt6re dokonanoodpisuaktualizujapegowkorespondencjizkontem290,-przeniesienienaleinoSci

-     naleznoSci stanowiape  r6\rmowartoS6kwotpod\vyZszajapychnaleZnoSci
kr6tkote-inolvyCh  dO naleinOScidfugote-ino\vychwkorespondencj i z
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( zvIOt kC)SZt6w postepowania kontem 226
sedowego, odsetlci) w stosunkel dokt6rychuprzedmodokonanoodpisualctualizujapegowkorespondencjizkontem290, -     regulacja  nale2noSci  z t)rfufuprzychod6wstanowiapychdochodybudZetoweprzezprzeniesienieprawwlasno6cioddh|inik6wnarzecz

-     naleznoSci stanowiape  r61rmOWarto66 jednostek budzeto\vych  w
kwot  pod\hryZszajapych naleZnoSci ( korespondencji  kontami  0 I 1 ,013,020,
z\lrot koszt6w postepowahiasadowego,)wstosunku,dokt6rychuprzednioniedokonanoodpisuaktualizujapegowkorespondencjizkontem840,-zvIOtnadPlatdochod6wbudZeto`vychnlenale2nielxplaconychtuborzeczonychdozwrotuwkorespondencjizkontamilOllu1)l30,-przeriesienienaleznoScidfugote-ino\vychdonaleznoScikr6tkoterminolvychwkorespondencjizkontem226 310.

Zasady EwidencjQ SZCZeg6Iowa do konta 22 1 prowadzi sic Wedfug:

prowadz. kontksingpomocniczych -    dhrinik6w,

-    podzialek klas)rflkaCji dOChOd6w zgodnie z rozporzedzeniem Ministra

i ich Finans6w w sprawie szczeg61owej klas)rflkacji dochod6w, wydatk6w,

powiazanie  z przychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzapych  ze Srodk6w
kontani ksingigI6wnej pochodzapych  ze Srod6w zagranicznych.

Uwagi Konto 22 1 moZe wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan
naleZnoSci z t)rfufu dochod6w budZetowych, a saldo Ma - stan
zobowiqzah jednostki budZetowej z t)rfufu nadplat w tych dochodach.

Symbol i nazwakonta 222 - Rozliczenie dochod6w budZetolvych

PrzyjQte ZaSady Konto 222 sfuZy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkQ
klasyflkaCj i bud2:etc)wa dochod6w budZetowych.
zdarzed Na koncie 222 "Rozliczenie dochod6w I)udZetowych)) ujmuje sic:

\\r\\ Ma
-    dochody budZetowe przelane na -    okresowe lub roczne

rachunek dochod6w budZetu przeniesi ehia zrealizowanych
pahstwa lub rachunek bie2apy dochod6w bud2etowych  na
budZetu gminy) powiatu, podstawie sprawozdafi
wojew6dztwa, w korespondencji flnansowych w korespondencji z
z kontem 130. kontem 800.
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Zasady
prowadz. kont
ksi ng

pomocni czych
i ich powiazanie
z kontani ksiQgl

g16wnej

Konta pomocnicze nie musza bye prowadzone.

Konto 222 mo2e wykazy6 saldo Ma, kt6re oznacza stan dochod6w
budZetowych zrealizowanych lecz nieprzelanych do  budZetu pahstwa lub
do budZetu samorzedu ter]rforialnego.

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez ksingowanie przelevll
dochod6w bud2etowych pobranych, 1ecz nieprzelanych do korica roku, w

ondencji z kontem   130

Symbol i nazwakonta 223 - Rozliczenie lvydatk6w budZetowych

PrzyjQte ZaSady Konto 223  shl2y do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkQ
kl as yflkaCj i budZetowq wydatk6w budZeto\vych, przewidzianych w jej planie
zdarz err flnansow)m oraz w planach podporzedkowanych jej dysponent6w

niZszego stopnia, w i)- wydatk6w w ramach wsp61fmansowania
program6w i projekt6w realizowanych ze Zr6del europejskich.

Na koncie 223  "Rozliczenie wydatk6w bud2etowych" ujmuje sic:

\\ 'l\ Ma
-     okresowe lub roczne przenleSienla, na -     okresowe \xply`vy 5rodk6w

podstawie sprawozdah flnanSO\vyCh, bud2eto\vych otrz)manych na pokryc ie
zrealizowanych wydatk6 w bud2eto\vych \vydatk6w budZeto\vych jednostki, w
w tym \vydatk6w budZetu pahstwa w t)m \vydatk6w bud2etu pahstwa w
ramach wsp61finansowania program6 w i ramach wsp61flnanSOWania PrOgram6w i

projekt6w realizowanych ze 6rodk6w projekt6w realizowanych ze Srodk6w
europejsklch na kontc) 800.-okresoweprzele\vySrodk6w europejsklCh W kOreSPOndenCj i Zkonteml30-okresowe\xply\vyfrodk6wpleniQZnychprzeznaczonychdladysponent6wni2szegostopnaiwkorespondencjizkonteml30,-otrz)-aneZVIC)tyOddySPOnent6w

budZeto\vych dysponentom n12szego nlZszego stopma  nie\vykorzystanych
stopnia na pokrycie ich \vydatk6w Srodk6w  pieniQ2nych w korespondencji
budZeto\vych, oraz  \vydatk6w wramachwsp61finansowaniaprogram6w iprojekt6wrealizowanychze6rodk6weuropejsklChWkOreSPOndenCjiZkontem130-zvIOtdysPOnentOWi\vy2szegostopmanle\vykorzystanychdokolicarokuSrodk6wna\vydatkibud2etowe,orazna\vydatklwramachwsp61flnansowanlaprogram6wiprojektowrealizowanychzesrodk6weuropejsklChWkorespondencjizkonteml30 z kontem1 30



Zasady
prowadz. kont
ksing

pomocni czych
i ich powiazanie
z kontami ksingi

gI6wnej

Ewidencja analityczna powinna pozwala6 na ustalenie stanu rozliczeh z
dysponentami ni2szego stopnia.

Konto 223 moZe wykaz)^va6 saldo Ma, kt6re oznacza stan Srodk6w
budZetowych otrz)manych na pokrycie wydatk6w budZetowych, lecz
niewykorzystanych do kohca roku.

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez ksiQgOWanie PrZelewu na
rachunek dysponenta wy2szego stopnia Srodk6w budZetowych
niewykorzystanych do kohca roku, w korespondencji z kontem  1 30.

Symbol i nazwakonta 224 - Rozliczenie udzielonych dotacji bud2etolvyCh

PrzyjQte ZaSady Konto 224 sfu2y do ewidencji rozliczenia przez organ dotujapy
klasyflkacji udzielonych dotacji budZetowych.
zdarzeri Na koncie 224 "Rozliczenie udzielonych dotacji budZetowych"  ujmuj e

sic:

Wn Ma
-      wartoS6 dotacji przekazanych przez -      wartoS6 dotacJi uZnanyCh Za

organ dotujapy w korespondencji z \vykorzystane i rozliczone, w
kontem  l30 korespondencji z kontem 8 1 0,-rozliczoneiprz)pisanedozvIOtudolacjenakoniecrokuwkorespondencjizkontem22I-zwrotdotacjiwrokujejprzekazama wkorespondencjizkonteml30

Zasady Ewidencj a szczeg61owa powinna zapewni6 mo2liwoS6 ustalenia wartoSci

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiqzaniezkontamiksingig16wnej przekazanej dotacji, wed fug jednostek oraz przeznaczenia dotacji.

Uwagi Konto 224 moZe wykaz)wac saldo Wn, kt6re oznacza wartoS6
niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartoS6 dotacji naleZnych
do zwrotu w roku, w kt6r)- zostaly przekazane.

Rozlicz.one i prz.ypisane do zwrotu dotacje, kt6re organ dotlljqcy zalicza
do dochod6w blldietowych) ujmowne sq na koncie 221.

39



Symbol i nazwakonta 225 - Rozrachunhi z budZetami

PrzyjQte ZaSady Konto 225 sfuZy do ewidencji rozrachunk6w z    budZetami   w
klasyflkacj i szczeg61noSci z t)rfurfu dotacji, podatk6w, nadwyZek Srodk6w
zdarzeh obrotowych, nadplat w rozliczeniach z budZetami.

W jednostkach bedapych podatnikami podatku od towar6w i usfug) na
koncie 225 ewidencjonuje sic r6wnieZ rozrachunki z t]rfufu VAT.

Na koncie 225 "Rozrachunki z budZetami,, ujmuje sic:

\\ r|\ Ma
-     przyznane dotacje budZetowe -     zobowiazania wobec budZet6w z

podmiotowe,przedmiotowe na pierwsze tynrfu podatk6w, col i oplat,
w)posaZenie, kt6re nie lxpr)mely na obcia2ajapych Srodki trwale w
rachunek banko`vy do kofica roku,  w budowie w korespondencji z
korespondencji z kontem 740 lub 840 kontem 080,

-     zaplaty zobowiazan wobec budZet6w z -     zobowiazania  wobec budZet6w z

i)rfurfu ,col  i  oplat  ze Srodk6w na `vydatkl t)rfufu podatk6w, Gel i oplat
I)udZetowe  j ednostek budZetolvyCh W obciaZaj apych koszty dzialalnoSci
korespondencji z kontem 130, operacyjnej w korespondencji z

-     zaplatyzobowiazal  wobec  budiet6w zt]mrfupodatk6w,eelioplatzZFSSi kontem 402,-zobowiazania  wobec budZet6w z

funduszy specj alnego przeznaczenia , w tyt\rfu podatk6w, eel i oplat
korespondencji z kontem l35, obciqZaj apych koszty dzialalnoSci

-     zaplaty zot)owlazah  wobec  budZet6w zt)rfufupodatk6w,celioplatz6rodk6wpieniQZnych\vydzielonychwfo-iesum socjalnej w korespondencji zkontem85I,-zot)owiazaniawobecbudzet6w z

na zlecenie i sum depozyto`vych w I)mlfu podatku dochodowego od
korespondencji   z kontem 139, os6b flzycznych w korespondencj i

-     nale2no6ci od budZetu  z tytufu nadplat wrozliczeniachztudzetemwzakresie zkontm231.-zobowiazaniawobec budZetu  z

dzialalno§ci operacyJnej , W I)mlfu naleZnoSci dotyczapych
korespondencji z kontem  403 1ub z dochod6w budZetowych
kontami zespofu "7" zrealizowanych przez

-     naleZnoSci odbudietu z t)rfufu  nadplat wrozliczehiachzI)udZetemzzakresiedzialalnoScisocjalnej,wkorespondencjizkontem851, sanorzedowe i ednostkibudZetowe,ztytufuzadarizwiazanychzrealizacjazadalzleconychiednostkomadministracjirzedowejoraz

-     naleinoSci I)rfurfu nadplat w podatku i-ych   zadan zleconych
dochodo\vym od os6b fizycznych w j ednostkom samorzqdu
korespondencji z kontem 23 1 , terytorialnego ustawam1

-     podatek VAT naliczony ujety w fakturachVATdostawc6w,podlegajacywcaloSci naleZnych I)udZetowi pafistwa wkorespondencjizkontem22I,

lub  czQ§Ci   OdliCZeniu W kOreSPOndenCji Z -     naliczone odsetki nale2ne

kontem 201  lab 240, budietowi z i)rfulfu zwlokl W

-     zmniejszenle naleinego VAT na skutek zaplacie zobowiapafi , obciaZaj apeSrodkitrwalewbudowiew

korekty falchny VAT zmniej szaJ apeJsprzeda2wkorespondencjizkontami korespondencji z kontem 080,

20l,221, -     naliczone odsetki nale2ne

-     zaplata zobowiazania z t)rfurfu podatlcuVATwkorespondencjizkontami130,l35,139 budZetowi z t)rfufu zwloki wzaplaciezobowiazah,obciqzaj apekosztydzialqlno6cioperacyjnejwkorespondencjizkontem751,-naliczoneodsetlcinaleinebud2etowizi)rfulfuzwloklWzaptaciezobowiazal,obciqZajape
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koszty dzialalnoSci socjalnej w
korespondencji z kontem 851,

-     zvIOt  nadPlat  w  rozliczemachz

budZetem w korespondencj i z
kontem  130,  l35,l39,

-     zobowiazama z tytufu
nadmiemych lub nienaleZnych
dotacj i podmic)towych,
przedmioto\vych na pierwsze
\xpposaZenie  w korespondencji z
kontem 740 1ub 840,

-     VAT naleZny od zrealizowanej
sprzeda dy w jednostkach
bedapych platnikami podatku
VAT, w korespondencji z kontem
20l,22 I ,240,

-     Zwiekszenie naleZnego podatke
VAT na skutek korekty falctury
VAT zwiekszajacej  sprzedaZ w
korespondencj i z kontami
20 I ,22 1 ,240,

-     VAT naleiny  (faktura
we\metrzna ) od  nieodplatnych
dostaw oraz od nleOdPlatnie

przekazanych rzeczo\vych
skladnik6w majatko\vych,
n|eodplatnie Swiadczonych usfug (
w t)m darowizny)  zwiazanych z
dzialalnoScia operacy] na w
korespondencji  z kontem 76 I

-     VAT naleZny  (fcktura
we`rmQtrZna ) Od  nieOdPlatnych
dostaw oraz od nieodplatnie
przekazanych rzeczo\vych
skladnlk6w majatko\vych,
nieodplatnie Swiadczonych usfug (
w tym darowizny)  zwiazanych z
dzialalnoScia socj alng w
korespondencji  z  kontem 85 I

-     Podatek  VATnaleZnyod
towar6w, material6w  i produlct6w
lvydanych na cele reprezentacji i
reklamy w korespondencj i z
kontem 403

-     Podatek VAT naliczony
sanacy]nie w korespondencji z
kontem 761 ,

-     zvIOt I)eZPOSrechi podathl VAT
w korespondencji z kontami
130,135,139
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Zasady prowadz. Ewidencja szczeg61owa do konta 225 jest prowadzona wedfug:
kont ksingpomooniczychiichpowiqzanie  z -    tytul6w nale2noSci i zobowiazafi dla poszczeg6lnych budZet6w,

-    bud2et6w (urzed6w skarbowych, urzQd6w celnych, urzed6w

kontami ksiQgigI6wnej samorzedu terytorialnego, budZet pahstwa).

Uwagi Konto 225 moZe mie6 dwa salda.  Saldo Wn oznacza stan nale2noSci) a
saldo Ma - stan zobowiqzah wobec budZet6w.

Symbol i nazwakonta 226 - Dlugoterminowe naleZno5ci bud2etowe

Przyj ate ZaSady Konto 226 sfu2y do ewidencji dfugoterminowych  nale2noSci lub
klasyflkaCj i dfugoterminowych rozliczen z budZetem
zdarz eh Na koncie 226 "Dfugoterminowe naleZnoSci budZetowe" ujmuje sic:

\\.\\ Ma
-     prz)pisane dfugote-inowe naleZnoScl -      przeniesienie naleznoSci

jednostek w korespondencji mz kontem dfugote-inowych do
840-przemesienie naleZnoSci kr6tkote-ino\vych w \vysokoSci racynaleZnejnadenyrokbud2eto\vywkorespondencjizkontem221-zaplatedfugotermino\vychnale2noSci

kr6tkotermino vych do bud2eto\vych w korespondencji z
dhlgo te-ino\vych w korespondencj I z kontem  130,
kontem 22l -      regulacje dfugotermino\vych nale2noScibudZeto\vychprzezprzeniesienieprawwlasnoScioddhlinik6wnarzeczjedostekbudzeto\vychwkorespondencjizkontami011,Ol3,02O,310

Zasad y EwidencjQ SZCZeg61owq do konta 226 prowadzi   sic Wedfug  jednOStek,

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiqzaniezkontamiksingig16wnej kt6rych naleZnoSci te dotycza.

Uwagi Konto 226 moZe wykazywa6 saldo Wn, kt6re oznacza wartoS6
dfugote-inowych nat eZno S ci.

Symbol inazwakonta 229 - Pozostale rozrachunki publicznoprawne

PrzyJ Qte ZaSady Konto 229 sfu2y do ewidencjl, innych niZ z bud2etami, rozrachunk6w
klasyflkaCj i publicznoprawnych, a w szczeg6lnoSci z t)rfulfu ubezpieczeh spolecznych,
zdarz eh zdrowotnych  oraz PFRON

Na koncie 229 "Pozostale rozrachunki publicznoprawne" ujmuje sic:

\\'\\ Ma
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-       zmniejszenie zobowlaZan Z I)mlfu -     Naliczone  skladkl ZUS , zaliczone w
rozrac hunk6w publicznoprawnych w ciQZar  koszt6w  dzialalnoSci
korespondencji z kontami ; zespofu "4" eksploatacyjnej w korespondencji z
231,080,85l kontem 405,

-     Przele\vy skladek ZUS, PFRON, w -     Naliczone oplaty na PFRON zaliczone
korespondencji   z kontami  130)l35, w ciQZar koszt6w dzialalnoSci

-     Naliczone zasilkl  chorobowe ' wkorespondencjiz23I,-Odpisaniezobowiqzafiprzeda\mionych,zwiazanychzdzialalnoSciqoperacyJnaW eksploatacyjnej  w korespondencji zkontem403,-NaliczoneskladklZUSobcia2ajapeSrodk|trwalewbudowiewkorespondencjizkontem080,

korespondencji z kontem 76 I , -     Naliczone skladkl  ZUS, zaliczone w

-      Odpisame   zobowia2.ahprzeda\rmionych,zwiazanych z ciQZar  koszt6w  dzialalnoSci socjalnejwkorespondencjizkontem85I,

dzialalnoSciq socj alna w -      Skladkl   na  ubeZPieCZenia SPOleczne

korespondencji z kontem 85 1 , placone przez praco\unik6w wkorespondencjizkontem23I,-Splatanadplalzt)mlfurozrachunk6wpublicznopra\rmychwkorespondencjizkontamil30)l35,-Odpisanienale2noSciumorzonychiprzeda\rmionychzi)rfuhlrozrachunk6wpublicznoprawnychdotyczapychdzialalnoScioperacyjneJ'wkorespondencjizkontem76l-OdpisanienaleZnoSciumorzonychiprzeda\rmionychzt)rfufurozrachunk6wpublicznoprawnychdotyczapychdzialalnoScisocjalnejwkorespondencjizkontem85l

Zasady EwidencjQ SZCZeg6lowa do konta 229 prowadzi   sic Wedfug:

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgig16wnej -    poszczeg6lnych tytu16w rozrachunk6w,

-    podmiot6w, z kt6r)mi dokonys/ane sq rozliczenia.

Uwag1 Konto 229 moZe wykaz)^va6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan
nale2noSci publicznoprawnych, a saldo Ma - stan zobowiazah
pub li cznoprawnych.

Symbol inazwakonta 231 - Rozrachunki z tytulu lvynagrodzeh

PrzyjQte ZaSady Konto 23 1  sfu2y do ewidencji rozrachunk6w z pracownikami jednostki i
kl asyflkacj i inn)rmi osobami fizyczn)mi z t)rfufu w)Flat pieniQZnych i Swiadczeh
zdarzeh rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrQbn)mi PrZePiSami, dO

w)magrodzeh, a w szczeg6lnofci nale2noSci za pracQ WykOnyWana na

podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzielo, umowy
agencyj nej.

Na koncie 23 1  " Rozrachunki z tytufu w)magrodzeh" ujmuje sic:
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Wn Ma
-      \^oplaty gc)t6wkowe lub przele\vy -     Zobowiazanla  jednostki  z t)rfufu

w)magrodzeh , w korespondencji z \^1magrOdZeh,  ZaliCZOnyCh W CiQZar

kontami  :  101,131,l35, koszt6w dzialalnoSci operacyjnej w

-      potrapema z   \llmagrOdZeh   ObCiaZajape korespondencji z kontem 404,

praco\rmika , dokonywane w liScie plac -     Zobowiazanlajednostki   z t)rfufu
z tytufu: \lomagrodzeh obciqZaj apych

.      podatku dochodowego od os6bfizycznychwkorespondencjizkontem225, inwestycje korespondencji   z kontem080,-ZobowiqzamajednostkizI)mlfu

.       skladkl z I)mrfu ubezpleczehspolecznychoplacanychprzezpraco\rmik6w,wkorespondencj i zkontem229,.skladeknadobrowolneubezpieczenlaPraCO\unik6w,wkorespondencjizkontem240,.splatpo2yczekzZFSsw
\lomagrodzefi , zaliczonych w ciQZarkoszt6wdzialalnoScisocjahaejwkorespondencjizkontem85I,-Naliczonezasilkichorobowe,opiekuhczeplaconeze§rodk6wZUSwkorespondencjizkontem229,-Przeda\lmionelubumorzonenaleZnoScizI)mrfu\llmagrOdZehdotyczapedzialalnoScioperacyjnejw

korespondencji z kontem 240, korespondencji z kontem 76 I I

.      skladeki splatdokas -     Przedaumic)ne lub umorzone
zapomogowo-pozyczko`vyc h w naleinoSci z I)rfufu  \lomagrodzeh
korespondencji z kontem 240, dotyczape   dzialalnoSci socjainej  w

.       merozliczonych zaliczek i innychnaleZnoSciodpraco\rmik6w,wkorespondencjizkontem234,-obclaZenleZI)rfufunadPlatyulmagrOdZeridOtyCZapyChdZialalnOScioperacyjnejwkorespondencjizkontem404,-obcia2enlezI)mlhlnadPlaty\homagrodzeridotyczapychdzialalnoScioperacy]nejwkorespondencjizkontem404,-obcia2enleZtytufunadPlatyw)magrodzehdotyczapychdzialalnoScisocjalnejwkorespondencjizkontem851,-naleznoScizI)rfufu\llmagrOdZeriprzejeteodzlikwidowanychjednostekwkorespondencjizkontem80O,-odpisarieprzeda\rmionychzobowiqzalidotyczapychu|magrodzehzwiapanych2.dZialalnoSciqoperacyjnawkorespondencjizkontem760,-odpisameprzedawnionychzobowiazalidotyczacychw)magrodzehzwiazanychzdzialalnoSciasocjalnawkorespondencjizkontem851, korespondencji z kontem 85 I ,

Zas ady Ewidencja szczeg61owa prowadzona do konta 23 1  powinna zapewni6

prowadz. kont mozliwoS6 ustalenia stan6w  naleZno§ci   i zobowiapah  z t)rfulfu
ksingpomocni czychiich w)magrodzeh  i Swiadczeh zaliczanych do w)magrodzeh.



powiazanie  zkontamiksingig16wnej

Uwagi Konto 23 1  mo2e wykazywa6 dwa salda.  Saldo Wn oznacza stan
nale2noSci, a saldo Ma - stan zobowiazah jednostki z t)rfufu
wynagro dzefi.

Symbol inazwakonta 234 - Pozostale rozrachunki z pracownikami

Przyj Qte ZaSady Konto 234 shlZy do ewidencji naleZno§ci, roszczeh i zobowiazari wobec
kl asyflkacj i pracownik6w z innych t)rful6w niZ w)magrodzenia w szczeg61no§ci z
zdarzefi I)rfufu pobranych do rozliczenia zaliczek,  odplatnoSci za §wiadczenia

dokonane na rzecz pracownik6w, udzielonych po2yczek z zakladowego
funduszu Swiadczeh socjalnych oraz naleZnoSci od pracownik6w z t)rfurfu
niedot)or6w i szk6d.

Na koncie 234 "Pozostale rozrachunki z pracownikami" ujmuje sic:

\\'l\ Ma
-     W)placone prco\rmikom  zaliczkl i -     Wydatk1 \vylo2one przez praco\unik6w

sumy do rozliczema na \vydatkl w imieniu jednostki lub okr)rfe przez
obciaZajape jednostke w praco\rmika z pobraneJ  ZaliCZk1
korespondencji z kontem  lO1,l30,l35 dotyczace :

-      W)platy poZyczek z zakladowego .       DzialalnoSci operacyjnej  , w
funduszu Swiadczeh  socjalnych w korespondencji z kontami zespohl
korespondencji   z kontami  lOl,  l35 "4"

-      Naliczone odsetkl od po2yczek  z .       Zakupu material6w i towardw,
zakladowego funduszu Swiadczeh przyjmowanych na magazyn w
socjalnych w korespondencji z kontem851-naleZnoSciiroszczeniaod korespondencji z kontem3 I 0,.Obcia2ajapychsrodkltrwalewbudowiewkorespondencjiz

praco\unik6w z I)rfufu niedobor6w  iszk6dwkorespondencjizkontem240'-zaplaconezobowiazaniawobec kontem 080.ZaliczonewciQ2arkoszt6wdzialalnoScisocjalnejw

praco\-ik6w w korespondencJi Zkantami:lot,130,l35-nale2noScizt)rfufupozostalych korespondencji z kontem 85 I ,-NaleZnoSciodpraco\unik6wpotraconezlistyvIOmagrOdZefiWkOreSPOndenCji

rozrachunk6w z praco\mikamiprzejeteodzlikwidowanychjednostekwkorespondencjizkontem800,-odpisamezobowiazanprzeda\rmionychzwiazanych2.dziatalnoSclqOPeraCyjnaW z kontem 231-Rozliczonezaliczkl i Z\lroty Srodk6wpiemQZnychwkorespondencjizkontamilOl,l30,135-Wplyvynale2noSciodpraco\rmik6w)

korespondencji z kontem 760'-odpisaniezobowiazafizwiazanych zdzialalnoSciqsocJ'alnaW w korespondencji z kontaml10l,130,135-ZobowiapanJaZI)rfuhlekWiWalent6w

korespondencji z kontem 85 1 ,-\vyroksqdo\vyzasqdzajacyna rzeczwierzyciela:.przeksiQgOWamenale2noSciglo`mej,wkorespondencjiz za uZ)owanle przez praco\mik6wwlasnejodzieZy'material6wsprzc2tu,zwiazanychz:.Dzialalno6ciaoperacyjnaJWkorespondencjizkontem405,
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kontem 240.naleZnoSci stanowiape
.      Srodkami  trwabmi wbudowie,wkorespondencjizkontem080,

r6unowarto66 kwotpodrvyZszajapychnaleZnofci(ZVI-OtkOSZt6wpostapowania
.      DzialalnoScia  socjalna wkorespondencjizkontem 85 I ,

sqdowego,odsetki) w stosunku do -     Przeda\|mione lub umorzone nale2noSci
kt6rych uprzednio dokonano na kt6re nle dokonano odpis6w
odpisu althlalizuj acdego w alctualizuj apych dotyczace  dzialalnoSci
korespondencji z kontem 290 operacyJnej   W kOreSPOndenCji Z

.      naleino§ci  stanowiape kontem 76 I

r6unowarto56 kwot -     zobowiqzania z t)rfulfu pozostalych

podrvyZszajapych  naleZnoSci rozrachunk6w z praco\rmikami przej ete
(zwrot  koszt6w postQPOWania od zlikwidowanych j ednostek ,w
sqdowego,odsetki) w stosunku do korespondencji z kontem 800,
kt6rych uprzednio  nle dOkOnanOodpisualchlalizujacdegowkorespondencjizkontem840 _     Przeda\nmione lut) umorzone naleinoScinakt6reniedokonanoodpis6waktualizujapychdotyczapedzialalnoScisocjalnejwkorespondencjizkontem85l-odpisanienale2noScinakt6redokonanoodpisuaktuanzujapegowkorespondencjizkontem290-NaleinoScizwiazanezesprawaskierowananadrogQPOStePOWanlasedowegowkc)respondencjizkontem240

Zas ady EwidencjQ SZCZeg6Iowa do konta 234 prowadzi sic Wedfug:

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgigI6wnej -    poszczeg61nych t)rfu16w,

-    poszczeg6lnych pracownik6w.

Uwagi Zaliczki w)placane pracownikom w walutach obcych mo2na ujmowa6 do
czasu ich rozliczenia, w r6wnowartoSci waluty polskiej ustalonej przy
wyplacie zaliczki.

Konto 234 mo2e wykazywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan
naleino5ci i roszczed, a saldo Ma stan zobowiazah wobec pracolunik6w.

Symbol inazwakonta 240 - Pozostale rozrachunki

PrzyjQte ZaSadyklasyfikacjizdarzeh Konto 240 shlZy do ewidencji krajowych i zagranicznych nale2noSci i
roszczed oraz zobowiazah nieobjQtyCh eWidenCja na kOntaCh 201-234.
Konto 240 moZe bye u2,ywane r6wnieZ do ewidencji poZyczek i r6inego
rodzaju rozliczeh, a takZe kr6tko- i dfugote-ino\vych nale2noSci
funduszy celowych. Na koncie tim ewidencjonuje sic W SZCZeg61noSci:
-     rozrachunki z t)rfufu sum depozytowych,
-     rozrachunki z t)rfurfu sum na zlecenie,
-     rozliczenia niedobor6w szk6d  i nadwyZek,
-     rozrachunki z t)rfuha potraped dckonanych na listach w)magrodzch z
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innych t)rful16w ni2 podatki i skladki ZUS,
-     rozrachunki wewnatrzzakZadowe,
-     rozrachunki z t)rfurfu zaliczek przekazanych na inwestycje wsp6lne,
-     roszczenia spome,
-     mylne obciqZenia i uznania rachunk6w bankewych.

Na koncie 240 "Pozostale rozrachunki" ujmuje sic:

\\.'\\ Ma
-     vy)placone z kasy  lub rachunku -     Splata naleznoSci  i  roszczefi , w

bankowego pozycZki mieszkanlOWe dla korespondencji  z kontami :
os6b niebedacych praco\rmikami - 101,l30,135
emeryci, -     Spiatanaleznofci  z i)mrfu  po2yczek

-      stwierdzone  nledObOry  i SZkOdy  W udzielonych z zFSs dla os6b nie
aktywach rzeczo\vych  i pieniQ2nych: bedapych  pracolmikami w
.      got6wklW  kaSieW korespondencji z kontem  135,

korespondencji z  kontem 101, -     Stwierdzone nad`vyZkl w akt)wach
.      podstawo`vych Srodk6w trwalych rzeczolvych i pieniQZnych,

w korespondencji z kc)ntem 01 1 , ®       Got6wklWkaSieW
.      pozostalychSrodk6w trwalych w korespondencji z kontem 1 0 1 ,

korespondencji z kontem 0 l3, .      Podstawo\vych Srodk6w trwalych
.      inwestycji ( Srodk6w trwalych w w korespondencji z kontem lO1 ,

budowie) w korespondencji z .      Pozostalych srodk6w trwalych w
kontem 080, kresponencji z kontem Ol3,

.      materiafow, w korespondencji z .      Inwestycji (Srodk6wtrwafych w
kontem 3 10, budowie) w korespondencji z

-     kompensata  nad\vyZek  z  niedoborami kontem 080,
w korespondencji z kontem  240, .      Material6ww korespondencji 2.

-     rozliczenle nad\vyZek material6w, kontem 3 10,
powstalych na skutek bledu w ustaleniu -     Kompeusata nadrvyZek  z riedoborami
wielkoSci ich zuzycia w w korespondencji  z kontem 240,
korespondencji z kontem 40l , -     Rozliczenie niedot)or6w material6w,

-     rozliczenie nad\vyZck material6w, powstalych na skutek tredu  w
riepowstalych na skutek blQdu W ustalen|u  wielkoSci ich zuzycia , rub
ustaleniu wielkoSci ich zuZycia w mieszczapych sis w granicach  no- i
korespondencji z kontem 760, limit6w na ub)rdci naturalne w

-     rozliczenle nad\vyZek  Srodk6w korespondencji z kontami  080,401,85 I
pienlQZnych w kasie w korespondencji -     Rozlicznle niedObOr6w nlezawinionych
z kontem 760, ot)ciqZajapych zgodnie z decyzja

-     rozliczeme nadrvyZek pozostalych klerO\rmika  j ednOStlCi POZOStale kOSZty
Srodk6w trwalych  w korespondencji z operacyj ne w korespondencj i z kontem
kontem 760, 761,

-      rozliczenle nad\vyZek srodk6w -     rozliczerie n|edobor6w
trwalych umarzanych w czasie w niezawinlOnyCh  ObCiaZaj apych
korespondencji z kontem 800  , zgochie z decyzja  klero`unika

-     Rozliczenie nadvyZek inwestycji jednostlci  straty nadz\vyczajne, w
(5rodk6w trwalych w budowie) w korespondencji z kontem 761 ,
korespondencji z kontem 080, -     rozliczerie niezawinlOnegO niedObOru

-     WyksiQgOWanie nad\vyZek  powstalych podstawowego srodka trwalego w
na skutek niewlaSciwego ustalenia wartoSci hieumorzonej ,
stanu skladhik6w maj qtko`vych zmniejszajapego  zgodnie z decyzja
®ozomych) w korespondencji z klerO\rmika  j edrOStki funduSZ
kontami 011,013,O80,lot,310 jednostkl w korespondencji z kontem

-      PrzeksiQgOWame naleZnoSci  z t)rfurfu 800,
niedoboru na roszczenla SPOme, W -     rozliczenle nieZaWiniOnegO   n iedOt)Oru

prz)padku dochodzenia splaty inwestycji ( 6rodki trwale w  budowie)
nledoboru od osoby winnej na drodze zmniejszajapego  zgodnie z dec)rzja
postepowania sadowego: kierolrmika  jednOStki   funduSZ
.      WartoS6 ewidencyjnaniedobom jednostki w korespondencji z kontem

w korespondencji z kontem 234, 800,
.      Dodatkowa kwota roszczema -      obciaZenle OSOby OdPOwiedZialnej

(wartoS6 roszczenia materialnie za powierzone i ej skladniki
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przekraczajapa  wartoS6
ewidencyjna medoboru ) w
korespondencji z kontem 290,
Ewentuainy podatek VAT
do tyczap y dochodzapego
roszczenla W kOreSPOndenCji Z
kontem 225

-      NaleZno§ci z I)rfufu sprzeda2y

sklerowane na droge postepowanla
sedowego w korespondencji z kontem
20l,

-     NaleZnoSci z tytufu odszkodowah

przyznanych przez   ubezpieczyciela   w
korespondencji z kc)ntari 840,720,760,

-     NaleinoSci  od os6b flzycznych nle
bedapych praco\mikari i innych
jednostek, jeZeli ponlesiono ich w
imieniu \vydatk] w korespondencji z
kontami  l30,l35,

-      NaleZnoSci z t)rfufu vy)platy delegacji

dla os6b nle bQdapyCh PraCO\unikami, a
w szczeg6lnoSci radnych, czlonk6w
komisJ' i  WybOrCZyC h,

-      Zwrot   zabezpieczefi naleZytego

\vykonania umovy , wadi6w,kaucji w
korespondencji z kontem  I 39,

-      ZvIOt nie\vykOrZystanyCh Sum na

zlecenie   w korespondencji z kontami
lOl,l39

-     Zatrz)-ane wadia  przez
zamawiajapgo , na wanmkach
ustalonych w  ustawie prawo
zam6wieh publicznych w
korespondencji z kontem 76 I ,

-     Przekazanie Srodk6w  inwestotorom

zastQPCZ)- rOZliCZaj apyCh inWeStyCj Q,
w korespondencJ'i Z kOntami   130,  l35

-     W)ptacone zaliczkl na inwestycje

wsp6lne realizowane przez   innych
inwestor6w w korespondencji  z
kontem  l30,

-      NaleZnoSci stanowiape r6\unowartc)S6

kwot  pod\vyZszajacych    nale2noSci

(zvIOt   kOSZt6w postepowania
sqdowego, odsetkl) w stosuulcu   do
kt6rych uprzednio dokonano
odpisu aktualizujapego   w
korespondencji z kontem 290,

-        Nale2noSci stanowiace r6\rmowartoS6

kwot  pod\vyZszajacych    naleZnoSci

(zvIOt  kOSZt6w postepowania
sadowego, odsetki) w stosunlou  do
kt6rych uprzednlO nledOkOnanO
odpisu aktualizujapego   w
korespondencji z kontem 840,

-     NaleZnoSci   z tytufu  pozostalych

rozrachunk6w przejQte Od
zlikwidowanych j ednostek w
korespondencji z kontem 800,

-      Odpisanie zot)owlaZafi

przeda\unionych i lunorzonych
zwiazanych z dzialalnoScia flnansowa
w kores ondencji   z kontem 750,

majatkowe, w korespondencji 234
-      potrapenia  z list ptac ( bez potraperi

ujQtyCh na kOntaCh 225, 229) w
korespondencji z kontem 23 I

-      \xplata sum na zlecenle,zabezpieczeh

nale2)rfego \vykonania umo \vy,
wadi6w, kaucji, w korespondencji
101,139,

-      odsetkl Od Srodk6w zabezpieczeri

nale2ytego lvykonania umo`vy,
wadi6w, kaucji   zwiQkSZajape iCh
wartoS6 w korespondencji z kontem
139,

-     przviQCie efekt6w  inwestycji wsp6lnej

otrz)rmanych w w)miku inwestycj i
prowadzonej przez innego inwestora
Srodk6w trvalych, w korespondencji z
kontem Ol 1,020,Ol3

-     przy]ecie Srodk6w trwalych,

pozostalych Srodk6w  trwalych  i
wartoSci  niematerialnych i pra\unych
otrz)manych od inwestora zastQPCZegO
( na podstawie faktur) Srodk6w
trwalych w korespondencji z kontami
01 I,020,013

-      \vyksiQgOWarie rOSZCZema dOdanegO

przez sad na kt6re uprzedrio dokonano
odpisu aktualizujapego w
korespondencji  z kontem  290

-      \vyksiQgOWanie OdPiSu aktualiZujapegO

k`rote roszczenia spomego w zwiazku
z oddalenlem rOSZCZenia PrZeZ Sad
uznania roszczenia za meScingalne w
korespondencji z kontem 290,

-      zobowiazania z I)rfulfu  pozostalych

rozrachunk6w przejete od
zlikwidowanych j ednostek w
korespondencji z kontem 800,

-      odpisanie nale2noSci   umorzonych i

przeda\unionych, na kt6re me
dokonano odpisu aktualizuj apego,
nledotyczape dzialolnosci finansowej  w
korespondencji z kontem 76 1 ,

-      odpisahie naleznoSci umoIZOnyCh i

przeda\rmionych, na kt6re me
dokonano odpisu cktualizujapego,
dotyczape dzialalnoSci finansowej' w
korespondencji z kontem 75 1 ,
odpisanie nale2noSci umorzonych i

przeda\unionych , na kt6re nle
dokonano odpisu aktual izuj apego
dotyczapych dzialalnoSci socjalnej w
korespondencji 2. kC)ntem 85 I ,

I      odpisanie  naleznoSci umorzonych i

pIZeda\uniOnyCh ,na kt6re  dokonano
odpisu almlalizujapego, w
korespondencji z kontem 290,

I      \vyksiQgOWanle dOdatkOWej kWOty

roszczenia o wartoS6 roszczenia

przekraczaj apa wartoS6 ewidencyj nq
medobom) w zwiqz.ku z uznaniem
roszczenla za nleScingalne lub  w
zwlazku z oddaleniem roszczenia przez
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-      Odpisanie zobowiazari sad , w korespondencji z kontem 290)

przeda\rmionych I umorzonych -      niesfuszne  uznania i korekty mylnych
zwiazanych z dzialalno6cia operacyJna obciazen  bankovych w
w korespondencji  w korespondencji zkontem750'-Odpisaniezobowiazafiprzeda\-ionychiumorzonychzwiapanychzdzialalnoSciasocjalqwkorespondencjizkontem85I,-NiesfuszneobciaZeniaikorektyomylekuznanlO\vyChbanl(O\vyChWkorespondencjizkontamil30,l35,l39. korespondencji z kontami  130,135,l39

Zasady prowadz.kontksiagpomocniczych EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 240 prowadzi sic Wedhag

-    poszczeg6lnych t)rfu16w,
i  ich  powiazaniezkontamiksiegigl6wnei -    poszczeg6lnych kontrahent6w i os6b.

Uwagi Konto 240 mo2e mie6 dwa salda.  Saldo Wn oznacza stan nale2noSci i
roszczeh, a saldo Ma - stan zobowiazah.

Symbol i nazwakonta 245 - Wplywy do lvyjaSnienia

PrzyjQte ZaSady Konto sfuZy do ewidencji wplaconych, a niewyjaSrionych kwot naleZnoSci
kl asyflkacj i z I)rfurfu dochod6w budZetowych.
zd arz err Na koncie 245 " Wplys/y do wyjaSnienia,, ujmuje sic:

\\'l\ Ma
-      zvIOt POmykOWO \xptaCOnej  kWOty W -      \xpbow na rachunek bieZapyjednostk1

korespondencji z kontem  I 30. budZetowej kwoty dotyczapej

-     zaliczeme \xplaty po przeprowadzon)mpostepowaniu\hlq'aSniajap)-doprzychod6wnieprz)pisanychtubn|ezaewidencjonowanychwczeSniejjakonaleZnoS6wkorespondencjizkontem720,750,760-uznanie\xplatyzasplatsnaleZnoSclPOprzeprowadzon)mpostQPOWanluw)daSnlajap)-WkOreSPOndenCjizkontem221 naleZnoSci z i)rfufu dochod6wbud2eto\vychbezpodanlatytufu \xplatywkorespondencjizkonteml30

Zasady EwidencjQ SZCZeg61owq do konta 245 prowadzi sic Wedfug

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiqzaniezkontamiksingig16wnej poszczeg6lnych niewyjafnionych wplat.

Uwagi Konto 245 moZe wykazywa6 saldo Ma, kt6re wykazuje stan
niewyjdsnionych wplat.
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Symbol inazwakonta 290 - Odpisy aktualizujace naleZnoSci

Przy]'Qte ZaSady Konto 290 shlZy do ewidencji odpis6w alrfualizujapych naleZnoSci
klasyflkaCj i watryliwe.
zdarzeh Odpis6w aktualizujacych dokonuje sic w odniesieniu do naleZnoSci

watplilvych, w przypadkach okre5lonych w  art. 35b ustalvy z dnia 29
wrzeSnia 1994 o rachunkowoSci (tekst jednolity Dz. U. nr 152, poz.
1233, ze zm.).

Na koncie 290 ,,Odpisy aktualizujape naleZnoSci?I ujmuje sic:

\\ 'T\ Ma
-     zmniejszehie odpisu aktunlizujacego na odpisy akeualizuj ape utworzone na

skutek  zaplaty naleinoSci  na skutek nalezno§ci gfo\rme dotyczape :
zaplaty nale2noSci g16lmej   ( ustaniaprzycz)mydokonan|aodpisu)dotyczacej.dzialalnoScioperacyjnej,wkorespondencjizkontem720i760.dzialalno6cifmansowejwkorespondencjizkontem75O.dzialalnoScisocjalnej,wkorespondencjizkc)ntem85I, .      DzialalnoSci operacyjnej wkorespondencjizkontem720 i76l,.DzialalnoSciflnanOWejWkorespondencjizkontem751,.DzialalnoScisocjalnejwkorespondencjizkontem851.DzialalnoScioperacyjnejw

.      dochod6wbudZeto\vychzrealizowanychprzezsamorzedowejednostkibud2etowe,zI)rfufuzadafizwiqzanychzrealizacjazadal zzakeesuadmhistracjirzqdowej,orazinnychzadahzlecon)-jednostkomsamorzeduterytorialnegoustawami,nale2nychbudietowipadstwawkorespondencjizkontem225,-zmniejszenieodpisuaktualizujapegoutworzonegonaodsetkidotyczape:.DzialalnoScioperacyjnejwkorespondencjizkontem72Oi750,.DzialalnoScisocjalnejwkorespondencjizkon(em851,.dochod6wbudieto\vychzrealizowanychprzezsamorzadowejednostkibudZetowe,zI)rfurfuzadafizwiazanychzrealizacjazadalzzalnesuadministracjirzedowejorazinnychzadafizleconymjednostkomsamorzadu dochod6w bud2etowychzrealizowanychprzezsamorzedowejednostkibudZetowe,zt)rfulfuzadalzwiazanychzrealizacjazadarizzakresuadministracjirzedowej,orazinnychzadalzleconymjednostkomsamorzaduter)rforialnegoustawam1,nale2nychbudZetowipahstwawkorespondencjizkontem225,-OdpisyalchlalizujapeutworzonenaodsetkldOtyCZape:.DzialalnoScioperacy]nejwkorespondencjizkontem720i750,.DzialalnoScisocjainejwkorespondencjizkontem851,.dochod6wbudZeto\vychzrealizowanychprzezsamorzedowejednostkibudZetowe,zI)rfufuzadalzwiazanychzrealizacjazadahzzakresuadmhistracjirzqdowejorazinnychzadafizlecong-jednostkomsamorzqdu
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terytorialnego ustawami, terytorialnego ustawami,
naleZnych budZetowi paristwa w naleinych budietowi padstwa w
korespondencji z kontem 225, korespondencji z kontem 225,

-     zmniejszenie odpisu alch]alizujapego w -     dodatkowa kwote roszczenia ( wartoS6
zwiazku z umorzenlem OraZ roszczema przekraczaj apa waroS6
odpisaniem naleZnofci ewidencyjna niedoboru w
przeda\-ionych lub meSciagahych: korespondencji z kontem 240,

.     od odbiorc6wwkorespondencji z -     male2noSci stanowiape r6lmowartoS6
kontem 201 ,221 kwot podlvyZszaj apych naleZnoSci a

.      odpracownik6wwkorespondencjizkontem234 ,.odirmychjednostekwkorespondencjizkontem240,
zvIOt-koszt6w postapowania sadowego,odsetld)wstosunkudokt6rychuprzedniodokonanoodpisualctualizujapegowkorespondencji z

-     zmniejszenle OdPiSu alchlaliZujapegOkwotQrOSZC2.eniaSPOmegOWprz)padkuprzegraniaspra\vywsedziewkorespondencjizkontem240 kontem 240.

Zas ady EwidencjQ SZCZeg6Iowa do konta 290 prowadzi sic Wedfug:
prowadz. kontksing -    poszczeg6lnych t)rfu16w,

pomocniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgigI6wnej -    poszczeg61nych kontrahent6w.

Uwagi Saldo konta 290 oznacza wartoS6 odpis6w aktualizujapych

Symbol inazwakonta 310 - Materialy

Przyj Qte ZaSady Konto 3 1 0 sfuZy do ewidencji zapas6w material6w, w t)m takZe
klasyfikacj i opakowah i odpadk6w, znajdujapych sic W magaZ)mach wlaSnyCh i
zdarzch obcych oraz we wlasn)m i obc)m przerobie. Na koncie tym r6wnied

ujmuje sic warto5€ materiaI6w ujetych w koszty w momencie ich
zakupu, ale nie zuZytych do kohca roku obrotowego - ujecie ich na
koncie 310 nastepuje na podstawie inwentaryzacji.

Na koncie 310 "Materialy, ujmuje sic:

\ \,'\\ Ma
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-     przych6d materlaI6w : -     rozch6d material6w przekazanych do

.      zzakupu  wkorespondencjiz zu2ycia zwiazanego z:

kontami:  lO1 ,20 1 ,202,234,240 .     dzialalnoSciq operacyJna W

.      z przerobu w korespondencji z korespondencji z kontem 40 1 ,

kontem 310, .     dzialalnoSciasocjalnaw

-     odzyskl Z rOZbi6rkl Srodk6w trwalych
korespondencji z kontem 85 I ,

tut) likwidacji zapas6w, w -     rozch6d material6w  sprzedanych w
korespondencji z kontem 760, korespondencji z kontem 761

-     odzyskl z rozbi6rkl ZWiaZane Z -     przekazanie materia16w  do przerobu w
inwestycjand w korespondencjl zkontem080,-odzysklZrOZbi6rklzwiazanezlilowidacjaskutk6wzdarzehnadz\vyczajnych,wkorespondencj i z korespondencji z kontem 3 10-z\vIOtmaterial6wdostawcom, wkorespondencjizkontem20I,234,240-darowiznyiinnemeodplatne

kontem 760,-nleOdPJatrie otrz)manic material6w , wt)mdarowiznywkorespondencjiz przekazanie w korespondencji zkontem761-wartoScmaterial6wprzekazanych w

kontem 760,-materiatyolrz)mane w ramachcentralnegozaopatrzeniaw ramach centralnego zaopatrzenla  wkorespondencjizkontem800,-wartoS6materia16wzlomowanychw

korespondencji z kontem 800) korespondencji 2. kOntem 76 I ,

-     nad\vyZkl material6w  w magaz)mie -     stwierdzone nledObOry i SZkOdy W

stwierdzone w `homiku inwentarysacji z zapasach material6w w magaz)mach

kontem   240,-wartoS6material6w ustalona w \homikuinwentaryzacjinakonleCrOku,kt6rebylyrozchodowanewmomencieichzalq)u,aniezostalydokohcarokuzuzytedotyczape:.dzialalnoScioperacy]nejwkorespondencjizkontem401,.dzialalnoScisocjalnej,wkorespondencjizkontem851 wlasnych i obcych,w korespondencji  zkontem240,

Zasady prowadz. Ewidencja szczeg61owa do konta 3 10  powinna pozwala6 na ustalenie
kont keiag material6w wedfug ich:
pomocniczych -    rodzaj6w,
i  ich  powiqzanie -     os6b materialnie odpowiedzialnych,
z kontami  ksiegigl6wnei -     miejsc skladowania.

Uwagi Rodzaj ewidencji analitycznej okreSla kierownik jednostki w zakladow)-
planie kont.

Konto 3 10 mo2e wykaz)wac saldo Wn, kt6re wyra2a stan zapas6w
materiaI6w, w cenach zakupu, nabycia lub w stalych cenach
ewidencyj nych.
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Zesp61 4 - Koszty wedlug rodzaj6w i ich rozliczenie
Konta zespofu 4 Koszty  wedfug rodzaj6w i ich rozliczenie" sfuZqdo ewidencji koszt6w  w
ukladzie rodzajow)m i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje sic W kSiQgaCh
rachunkowych w momencie ich  powsta.nia niezaleZnie  od terminu ich zaplaty.Zmniejszenia
uprzednio zarachowanych koszt6w dokonuje sic na POdStaWie dOkument6w korygujapych
koszty ( np.  fcktur korygujapych).

Nie ksiQrfue Sic na kOntaCh ZeSPOfu 4 koszt6w flnanSOWanyCh - ZgOdnie Z OdrQbn)-i

przepisami , z funduszy celowych i innych oraz koszt6w inwestycji, pozostalych koszt6w
operacyjnych, koszt6w operacji flnanSOWyCh i  Strat nadZ\vyCZajnyCh.

EwidencjQ SZCZeg61owa do  kont zespofu 4 prowadzi sic Wedfug POdZialek klas)rflkaCji Planu
flnansowego oraz w przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania , analiz oraz tub
innych sprawozdah okreSlonych w odrQbnyCh PrZePiSaCh ObOWiqZujapyCh j ednOStkQ.

Symbol i na2rvakonta 400 - Amortyzacja

PrzyjQte ZaSady Konto 400 sfu2y do ewidencji koszt6w amortysacji od§rodk6w trwalych i
kl asyfikacj i wartoSci niematerialnych i prawnych , od kt6rych odpisy umorzeniowe sq
zdarzeh dokon)owane stopniowo wed fug  stawek amortyzacyjnych.

Na koncie 400 "Amortyzacja" ujmuje sic:

\\'l\ Ma

-    Odpisy amortyzacyjne od -    Korekty zmniejszajape naliczonq
Srodk6w trwalych  i  wartoSci amortyzacjQ W kOreSPOndenCji Z
niematerialnych i prawnychamortysowanychwczasie, wkorespondencjizkontem071 kontem 071,-przeniesienie rocznej sumykoszt6wamortyzacjinaw)mikflnansowywkorespondencjizkontem860.

Zasady prowadz. W jednostkach placapych podatek dochodowy od os6b prawnych
kont  ksiagpomocniczych        iichpowiz!zaniezkontamiksiegigl6wnei ewidencja analityczna powinna umoZliwia6 ustalenie amortyzacji

stanowiapej koszty uzyskania przychodu i Die stanowiapej koszt6w
uzyskania przychod6w.

Uwagi Konto 40O moZe wykaz)rva6 w ciagu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
wyra2a wysokoS6 poniesionych koszt6w amortyzacji. Saldo konta 400

przenosi sic W kOhCu rOku ObrOtOWegO na kOntO  860.
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Symbol i nazwakonta 401 - Zu2ycie materiaI6w i energii

PrzyjQte ZaSady Konto  401  sfu2y  do  ewidencji  koszt6w  zu2ycia  material6w  i    energii  na
kl asyflkaCj i cele dzialalnoSci podstawowej.
zdarzeh Nie  ksiegrje  sic  na  koncie  401   koszt6w  zuZycia  materialow   i   energii

flnanSOWanyCh  ,  ZgOdnie Z  OdrQbn)-i PrZePiSami  ,  Z  funduSZy CelOWyCh i
irmych   oraz   koszt6w   inwestycji,   pozostalych   koszt6w   operacyjnych,
koszt6w  operacji finanso\vych i strat nadzwyczajnych.

Na koncie 401  "ZuZycie materialow i energii tt ujmuje sic:

Wn Ma
-     wartoS6 material6w dotyczapa -        zmniejszenle POnleSiOnyCh

dzialalnoSci operacyJ nej  OdnOSZOnyCh koszt6w dotyczacych materia16w,
bezpoSredmo po zalqxpie w koszty w odnoszonych bezpo6rednlO PO
korespondencji z kontami  10 I ,20 1 ,234 zakelpie w koszty na skutek

( paragrafy ; reklamacji u dostawcy tych

421- zakllp  m(IterialOW ilvyposn-€eflia; material6w u dostawcy wkorespondencjizkontem 20 I ,

422- zakllp fro(lk6w izywnoSci: -       zvIOt material6w dotyczapych

424  - ZakllI) POmOCynallkowych,fly(laktycznych  iksiqZ.ek)-zuZycieenergiielektrycznej,wady I dzialalnoSci operacyjnej  domagaz)muwkorespondencji zkontem310,-nad`vyZklmaterialOWStWierdZOnewtrakcieinwentaryzacji

energii  cieplnej w korespondencji z \lomikajape z blQd6w pomiam w
konta- 101,20l,paragraf:426-ZaklIPenergii korespondencji  z kontem 240,-wartoS6materialowustalonaw\llmikuinWentaryZaCjinakOmeC

-     wartoS6 material6w dotyczapych roku' kt6re byly rozchodowane w

dzialalnoSci  operacyjnej   do zu2ycia z momencie ich zakupu, a nie zuZyte

magaz)mu w korespondencji z kon!em do kofica roku   dc)tyczape

310-nledObOry materia16w stwierdzone wtrakcieinwentaryzacjiw)mikajapezbled6wpomia"lubuznanezamieszczapesicwgranlcachprzyjQtyChwjednostceno-wkorespondencjizkontem240'-zu2ycietowar6wnawlasnepotrzeby,-odpisyumorzemowepozostafychsrodk6wtrwalych,wartoSci dzialalnoSci operacyl'nej  wkorespondencjizkontem3 10,-zmniejszemeponiesionychkoszt6wdotyczapychenergiielektrycznej,wody,energiicieplnejwkorespondencJiZkontem20i,zlnniejSZeniePOnieSiOnyChkosz16wksiegujemypostronieWinienzeznakiem(-)

nlematerialnyCh i Pra\unyCh -       przeniesienie rocznej sumy

flnansowanych z \vydatk6w b ie2apychwkorespondencjizkontem072 koszt6w na konto 860

Zasady prowadz. EwidencjQ   SZCZeg61owa  do   konta  401   prowadzi   sic   Wedfug   POdZialek
kant ksiagpomocniczych        iichpowiazaniezkontamiksiegi klas)rflkaCji   Planu   flnanSOWegO   OraZ   W   PrZekrOjaCh   dOStOSOWanyCh   dO

potrzeb  planowania,   analiz  oraz  w  spos6b  umc)2liwiajapy  sporzedzenie
sprawozdari        budZetowych    lub    innych    sprawozdah    okreSlonych    w

gl6wmei odrQbnyCh PrZePiSaCh ObOWiaZujapyCh jednOStkQ.

Uwagi Konto 401  moZe wykaz)twa6 w ciagu rokel obrotowego saldo Wn, kt6re
w)ITaZa wysokoS6 poniesionych koszt6w zuZycia materialow i energii.
Saldo konta 401  przenosi sic W kOhCu rOku ObrOtOWegO na kOntO 860.



Symbol i nazwakonta 402 - Uslugi oboe

Przy]'Qte ZaSady Konto   402      sfuZy   do   ewidencji   koszt6w   z   tyhrfu   usfug   obcych   (
klasyflkacj i remontowych,            transportowych,            proj ektowych,            sprzatania
zdarzeh telekomunikacyjnych,   doradztwa,  najmu,   dzierZa\vy,  bankowych,   oplat

manipulacyjnych,      wywozu      smieci,       ogloszed      prasowych      itp.)
wykonywanych na rzecz dzialalnoSci podstawowej j ednostki.

Nie  ksiQguje  Sic na kOnCie  402  koszt6w usfug obcych     flnanSOWanyCh  ,
zgodnie  z  odrQbn)mi  PrZePiSami  ,  Z  funduSZy  Celowych  i  i-ych  oraz
koszt6w inwestycji, pozostafych koszt6w operacyjnych, koszt6w   operacji
flnansowych i strat nadzwyczajnych.

Na koncie 402 "Usfugi oboe,, ujmuje sic:

\\ '|\ Ma
-     usfugi oboe w korespondencji z -       zmniejszenie poniesionych

kontami  10 I ,201 koszt6w dotyczapych usfug

paragrafy: obcych, w korespondencji z

427- zakllp llslllg remonto+vych, kontem 20 I

428- 7~aklIP  llStllg -rdrOWOlnyCh zmniej szenie p onies ionych
( nie dotycay pracownik6w lip. kosct6w  ksiegujerny po stronie

OSP)430- zakllp llshlg po7roStalyCll,433-zakllptlslugprzezjednostkisamorzqdllterytorialnecgoodinnychjednosteksamorzqdllterytorialnego434-zakllpllslugremontowo-konserwatorskichdotyc7apCyChobiekt6wzabytkolvychbgdqcychwliz.ytkowanilljednostekblldZetowycll43S-zakllpllstllgdostgplldosieciInternet,436-optatyztytlllllzakllplltlslllgtelekomllnikacyjnyclltelefoniikom6rkowej)437-optatyatytlllllzakllpllluslllgtelekomllnikacyjnychtelefoniistacjonarnej)438-zakllpllslllgobejmlljqcyclltlllmaczenia,439-zakllpllslllgobejmlljqcycllwykonanieekspertyz'analizioplnil,440-optatyzaadministrowllnieiczynszezabudynki,lokaleiI)OmieSZCZeniagaraZowe Winien ze znakiem (-)-przehiesieniekoszt6w amortyzacjinangikfinansowy>wkorespondencjizkontem860
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Zasady prowadz. EwidencjQ SZCZeg6Iowa do konta 402 prowadzi sic Wedfug POdZialek
kant ksingpomocniczych       iichpowiazanlezkontahiksiegi klas)rflkaCji Planu flnanSOWegO OraZ W PrZekrOjaCh dOStOSOWanyCh dO

potrzeb planowania, analiz oraz w spos6b umoZliwiajapy sporzqdzenie
sprawozdafi  budZeto\vych lub innych sprawozdafi okreSlonych w

g16unej o drQbnyCh PrZePiSaCh ObOWiaZuj apyCh j ednOStkQ.

Uwagi Konto 402 moZe lvykaz)rva6 w ciagu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
wysaZa wysokoS6 poniesionych koszt6w usfug obcych. Saldo konta 402
przenosi sic W kOhCu rOku ObrOtOWegO na kOntO 860.

Symbol inazwakonta 403 - Podatki i oplaty

PrzyjQte ZaSady Konto 403 sfuZy do ewidencji koszt6w  z t)rfufu podatku akcyzowego,
klasyfikacj i podathu od niemchomoSci i podatku od Srodk6w transportu, podatlcu od
zdarzeh cz)mnoSci cywilnoprawnych  oraz oplat o charakterze podatkow)m, a

tak2e oplaty notarialnej, oplaty skarbowej i oplaty administracyjnej.

Nie ksiQgrje Sic na kOnCie 403 podatk6w i oplat finansowanych, zgodrie
z odrQbngmi PrZePiSami, Z funduSZy CelOWyCh i innyCh OraZ kOSZt6w
inwestycji, pozostalych koszt6w operacyjnych, koszt6w operacji
flnansowych i strat nadzlvyczaj nych,

Na koncie 4O3 "Podatki i oplaty,, ujmuje sic:

\\.'1\ Ma
-     podatld i opiaty obcia2ajape koszty -       zmniejszenle pomesionych

dzialalnosci operacyjnej : koszt6w dotyczapych podatk6w

.     podatekVAT  nlePOdlegajapyodliczenlu(nieZWiQkSZajapycenyzakupusldadnik6w
i oplat w korespondencji zkontem225,240,229zmniejszenieponiesionych

maj atko`vych) w korespondencj i zkontem225.podatkilokalne,wI)mpodetekodhieruchomoSciiodsrodk6wtrausporto\vychwkorespondencjizkontami130,225.oplatyurzedowe,jeZelihiezwiekszajacenynabyciaaktys,6wwkorespondencjizkontamilOl,130,225,234,240paragrafy:443-r6Zneoplatyisktadki448-pod(lteko(Inierllchomo5ci450-pozost(liepo(latkinaI.ZeCZje(lnosteksanrol.-<qdllterytoriallcego45I-Optatyl2aI.eeC=blldZetllpal'1Stwo452-oplatynar-ceczblldZet6wje([nosteksanlorzqdlltel.ytorialIlegO koszldw  ksiegujemy po stronieWinienzeznakiem(-)-przeriesiehierocznejsumykoszt6wnakonto860
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.    wplatynaPFRON, wkorespondencjizkontem 229paragrafy:414-wpl(laynaP(lrflstwowyfiln[lllszrehabilitacjios6bniepelnos1)I.[lWnyCll

Zasady pfowadz. EwidencjQ SZCZeg6lowa do konta 4O3 prowadzi sic Wedfug POdZialek
kont ksingpomocniczych       iichpowiapamez klas)rflkacji planu flnanSOWegO OraZ W PrZekrOjaCh dOStOSOWanyCh dO

potrzeb planowania, analiz oraz w spos6b umoZliwiajapy sporzndzenie
kontami ksiQgi sprawozdah  bud2etowych tub innych sprawozdah okreSlonych w
g16unej o drQbnyCh PrZePiSaCh ObOWiaZuj apyCh j ednOStkQ.

Uwagi Konto 403 moZe lvykazywa6 w ciagu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
wyraZa wysokoS6 poniesionych koszt6w amortyzacji. Saldo konta 403
przenosi sis W kOhCu rOku ObrOtOWegO na kOntO  860.

Symbol i na2Wakonta 404 - Wynagrodzenia

PrzyjQte Zasady Konto 404 shlZy do ewidencji koszt6w dzialalnoSci podstawowej z t)rfufu
kl asyfikacj i w)magrodzch z pracownikami i inn)mi osobami flZyCZng-i
zdarzed zatrudniongmi na podstawie I-o\vy o pracQJ umOWy Zlecehia, umowy o

dzieto, umowy agency)'nej  i innych um6w zgodnie z odrQbn)mi
przepisami.

Nie ksiQgrje Sic na kOnCie 404 w)magrodzed flnansowanych, zgodrie z
odrQbn)mi PrZePiSami, Z funduSZy CelOWyCh i innyCh OraZ kOSZt6w
inwestycji, pozostafych koszt6w operacyjnych, koszt6w operacji
finanso\vych i strat nadzwyczaj nych.

Na koncie 404 ,,W)magrodzenia" ujmuje sic:

\\'|\ Ma
-      `y]magrodzewia z t:yt\Lha \LmO`vy a PraCQ -       zmniejszenie poniesionych

w korespondencji z kontem 23 1 koszt6w dotyczapych

paragrafy:
lvymagrodzed w korespondencj i zkontem231

40l- wyn(lgrodeeni(I osobowe zmniejszenle poniesionych
pI.aCOWltik6w, koszt6w  ksiegujemy po stronie
404 - ([o[l[ltkowe wyltagrO[l7~enie Wlnien ze znakiem (-)
I.O CZne przeniesienie  rocznej sumy koszt6w  na

-     lhqmagrodzenia z t)rfurfu umolvy zleceniaiodzielowkorespondencjizkontem231.p(Lragrofy:409-honoraria,4IO-.Mlagl.O[lZenie(lgeltCyjnO-prowi7Zyjne,417-wynagrodzelti(Ibezosobowe konto 860
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-     6wiadczenia w naturze na rzeczpraco\rmik6wzaliczonedo\^omagrodzehwkorespondencji zkontem23l.

Zas ady EwidencjQ SZCZeg61owq do konta 404 prowadzi sic Wedfug POdZialek

prowadz. kont klas)rflkaCji Planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do
ksing potrzeb planowania, analiz oraz w spos6b umo2liwiajapy sporzedzenie
pomo cni czych sprawozdah  budZetowych tub innych sprawozdal okreSlonych w
i ich powiqzaniezkontamiksingig16wnej odrQt)nyCh PrZePiSaCh ObOWiaZujapyCh jednOStkQ.

Uwagi Konto 404 mo2e wykazywa6 w ciagu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
wysaZa wysokoS6 poniesionych dotyczapych w)magrodzefi.  Saldo konta
404   przenosi sic W kOhCu rOku ObrOtOWegO na kOntO  860.

Symbol inazwakonta 405 - Ubezpieczenia spoleczne i inne 5wiadczenia

PrzyjQte ZaSady Konto 405 sfuZy do ewidencji dzialalno5ci podstawowej z t)rfufu r62nego
kl asyflkacj i rodzaju Swiadczeh na rzecz pracownik6w i os6b flzycznych
zd arzeh zatrudnionych na podstawie umowy o pracQ, umOWy O dZielo i innych

um6w, kt6re nie sa zaliczane do w)magrodzeh.

Nie ksiQgrje Sic na kOnCie 405 ubezpieczen spolecznych i innych
Swiadczefi  flnansowanych, zgodnie z odrQbn)-i PrZePiSam1, Z funduSZy
celowych i innych oraz koszt6w inwestycji, pozostalych kc)szt6w
operacyjnych, koszt6w operacji flnansowych i strat nadzwyczajnych.

Na koncie 405 "tJbezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia" ujmuje sic:

\\'l\ Ma
-     Swiadczenie na rzecz praco`unik6w -       zmniejszenie koszt6w

nleZaliCZOne dO \l|magrOdZeri, dotyczapych ubezpieczeh
obcia2aj ape koszty dzialalnoSc i spotecznych w korespondencj i z
operacyjnej w korespondencji z kontem 229,
kontami  101,130,201,234 -        zmniejszeme ponleSiOnyCh

paragrafy:302-Ivy(l[llki osobowe koszt6w dotyczapych Swiadczehnarzeczvyagrodzeh,obcia2ajapychkosztyd2.ialalnoSci

Ilie=(IIic=olle  (Io  wyll(IgrO(l=eI'l  W operacyjnej w korespondencji z

=akl.esie  =(llic=(mym  (lo kontem 20 1 ,234

5wia(lc-~eI'l  I.[l  r=.eC-< -        zmnleJSZenieOdPiS6wnaZFSS w

pr(leo,mik6w korespondencji z kontem  l30

-  5lriudc=.eIlill   r=eC=.Olv.e,  lrI).IIiI`llj(!Ce  I. zmniejszenie poniesionych
pr=el,isdw.  ll()iyc=(!cycll  be,=piec=eI'lSIW.(I kosz16w  ksiegujemy po stronie

i  IligieIIy  PrllCy  (  W  lyr"profilllkl}.a-wlycllposill,l')w,  i  I1"POjljW.)ora=a,l`wiw(lleIIly-XlteSwill(lC=.gili(I-srl)(Ikiwy(llIIIe(I(,ap()L_yci(II)rllcl)I"lil`()mw_I.lllc-uliel{c=llsie".JkOnyWllIIi(IPr(Icy)I)e=I)rlIWIIeI`w.il+.alelllll-Jegl)lyllll" Winien ze znakiem (-)-prz.eniesienierocznej sumykoszt6wnakonto860
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428  - ZIIkllI}  ll5lllgr?  I.(Ira,r()lil).Cl1(pl.(IC()lWliC_\.)470-ssh()lelli(II)r[lco\"lib(J"lliebg(I(lCyCIIC-tlOnkllll.ikOI.PllSll5lll:_byCJ.Willlej-naliczonesk]adklnaubeZPieCZeniaspoleczneptaconeprzezpracodawcewkorespondencjizkontem229p(lr(lgrofy:411-ski(lllkillllllbe=,I)ieC=.eIli(Ispolec-<Ile,412-skl[l[lkill(lflmtlllS=Pr(lCf-odpisynazFSswkorespondencjizkonteml30.P(lr(Igl.(lJ}.:444-l)(II)iSyI.a-~(lklll(lOWyflm[llls=Slri[l(lc=eI'1SOCj(llltJCIl

Zas ady EwidencjQ SZCZeg61owq do konta 405 prowadzi sic Wedfug POdZialek

prowadz. kont klasyfikacji planu fmansowego oraz w przekroj ach dostosowanych do
ksing potrzeb planowania' analiz oraz w spos6b umo2liwiajapy sporzedzenie
pomocni czych sprawozdah  bud2etowych lub innych sprawozdal okreSlonych w
i ichpowiazanie  zkontamiksiQg1g16wnej odrQbnyCh PrZePiSaCh ObOWiqZujapyCh jednOStke.

Uwagi Konto 405 moZe wykaz)wac w ciagu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
wyra2a wysokoS6 poniesionych koszt6w amortyzacji.  Saldo konta 405

przenosi sis W kOriCu rOku ObrOtOWegO na kOntO  860.

Symbol i nazwakonta 406 - Inne 5wiadczenia finansowane z budZetu

PrzyjQte ZaSady Konto 406 sfuZy do ewidencji koszt6w dzialalnoSci podstawowej z t)rfufu
kl asyflkacj i Swiadczeri spolecznych, st)pendi6w dla uczni6w oraz inne foamy pomocy
zdarzeri dla uczni6w

Nie ksiQguje Sic na kOnCie 406 Swiadczeh  finansowanych, zgodnie z
odrQbn)-i PrZePiSami, Z funduSZy CelOWyCh i innyCh OraZ kOSZt6w
inwestycji, pozostalych koszt6w operacyjnych, koszt6w operacji
flnanSOWyCh i Strat nadZWyCZajnyCh.

Na koncie 406 "Inns Swiadczenia flnanSOWane Z bud2etu,, ujmuje sic:

\\ 'l\ Ma
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-     koszty wg  rodzaju  wkorespondencji z -       zmniejszenle poniesionych
kontami:  201 ,240 koszt6w w korespondencji z

paragrafy:304-nagrotly o cll(lr(lkterzeszcz.eg6lnylnn-leZ[llic-L[lnyCll  (lO\vyn[lgro[lzerfL,311-Swia(lczeni(Ispoleczne,324-stypen(liadlllllczni6w,326-inneformypomocydlallczI£i6w
kontem 20l,240zmniejszenieponies ionychkoszt6wksiegujemypostronieWinienzeznakiem(-)przeniesienlerOCZnejSumykOSZt6w nakonto860

Zas ady EwidencjQ SZCZeg6lowa do konta 406 prowadzi sic Wedfug POdZialek

prowadz. kont klas)rfukacji planu finansowego oraz w przekrojach dostosowanych do
ksi ng potrzeb planowania, analiz oraz w spos6b umo21iwiajapy sporzedzenie
pomocniczych sprawozdah  budZetolvych lub innych sprawozdah okreSlonych w
i ich powiazaniezkontamiksingig16unej o drQbnyCh PrZePiSaCh Ot)OWi aZlj apyCh j ednOStkQ.

Uwagi Konto 4O6 moZe \vykaz)owa6 w ciagu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
vyysaZa wysokoS6 poniesionych dotyczapych w)magrodzed. Saldo konta
406 przenosi sic W kOfiCu rOku ObrOtOWegO na kOntO 860.

Symbol inazwakonta 407 - Pozostale obciz!Zenia

PrzyjQte ZaSady Konto 407 sfu2y do ewidencji koszt6w dzialalnoSci podstawowej z t)rfuhl
klasyfikacj i \xpZat na rzecz izb rolniczych, \xplat gmin na rzecz innych jst,zvIOt6w
zdarzed dotacji \vykorzystanych niezgodnie z przeznaczehiem, lxplaty jst do

budzetu  pafistwa

Nie ksieguje sic na kOnCie 407 koszt6w flnanSOWanyCh, ZgOdnie Z
odrQbn)mi PrZePiSami, Z funduSZy Celowych i innych oraz koszt6w
inwestycji, pozostalych koszt6w operacyjnych, koszt6w operacji
flnansowych i strat nadz`vyczaj nych.

Na koncie 407 "Wynagrodzenia,, ujmuje sic:

\\.'l\ Ma
-     koszty wg rodzaju  wkorespondencji z -       zmhiejszenie poniesionych

kontem 20l ,24O koszt6w w korespondencji z

paragrafy:285-wplaty na I-<ec-L kbrolniczychwlvysoko5ci 2%oll-zyskanycllwplyw.bw-apodatkllI.O[negO,290-wptatygn.inipowiatlLnarzeczillltyClljedllOSteksamorzqduterytorialnegoor(lzzwiqzk6w.gmiI.ILLb=WiqZk6w
kontem 201 ,240zmniejszenieponiesionychkosct6wksiqgujemypostronieWinienzeznakiem(-)przeniesienierocznejsumykoszt6wnakonto860
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powi[lt6w  lza (lofim[lnsow(lllie-mdai2bieZqcych,291-~cwrot(lotacjilvykorzyst(lnychnie-LgO(lnie-Lprzeznaczeleiemlllbpob(lleyCll Wnadmierlzejlvysoko5ci,293-wptatyjedlzosteksamorzan.dllteryto].i[IlnegO(lObll[l£etllp(lrflstwa,294--¢wrot(loblldi_etllparfzstwanie-anleiniepobranejsllbwencjiogblnejulI(lt[lpoprze(lnie,4|6-I)OkryCieltjemnegOWynikZlipr-zejgtycllzobowi(!z[lhpolikwidow[lnyclliprz.ekszt(llcanycllje(lnostkacllcaliczaltyCIl(losektor(Ifill-1S6wpllbliczllycll

Zas ady EwidencjQ SZCZeg6Iowa do konta 407 prowadzi sic Wedfug POdZialek

prowadz. kont klas)rfukacji planu flnanSOWegO OraZ W PrZekrOjaCh dOStOSOWanyCh dO
ksing potrzeb planowania, analiz oraz w spos6b umoZliwiajapy sporzedzenie
pomo cni czych sprawozdati  bud2eto\vych lub innych sprawozdah okreSlonych w
i ichpowiazanie  zkontamiksiQgigI6wnej odrQbnyCh PrZePiS aCh ObOWiaZuj apyCh j ednOStkQ.

Uwagi Konto 407 mo2e lvykaz)rva6 w ciagu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
wysaZa wysokoS6 polrieSiOnyCh dOtyCZapyCh W)magrOdZch. Saldo konta
407 przenosi sis W kOhCu rOku ObrOtOWegO na kOntO 860.

Symbol i
nazwa konta

409 - Pozostale koszty rodzajowe

PrzyjQte ZaSady
klasyfikacj i
zdarzeh

Konto 409 sfuZy do ewidencji koszt6w dzialalnoSci  podstawowej, kt6re
nie kwaliflkuja Sic dO ujQCia na kOntaCh 400-407.  Na koncie t]- ujmuje
sic W SZCZeg61noSci zvIOty Wydatk6w za uZ)rvanie samochod6w

pr)owatnych pracownik6w  do zadah sfuZbolvych, koszty krajowych i
zagranicznych podr6Zy sfuZbowych, koszty ubezpieczefi majatkowych  i
osobolvych, odprawy z t)rfufu wypadk6w przy pracy oraz innych koszt6w
niezaliczanych do koszt6w dzialalnoSci flnansowej i pozostalych koszt6w
op eracyj nych.

Nie ksiQguje Sic na kOnCie 409 pozostalych koszt6w rodzajowych
flnansowanych, zgodnie z odrQbn)mi PrZePiSami, Z funduSZy CelOWyCh i
innych oraz koszt6w inwestycji, pozostalych koszt6w operacyjnych,
koszt6w operacji finansowych i strat nadzwyczajnych.

Na koncie 409 ,,Pozostale koszty rodzajowe" ujmuje sic:
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-     koszty delegacji krajo\vych i -        zmniejszenie pc)niesionych

zagranlCZnyCh W kOreSPOndenCji   Z pozostalych koszt6w
kontam1:  lO1,l30,234, rodzajo\vych w korespondencji z

paragrafy:441-po(lr6±_e sllli~bowekl.(ljowe,442-po(lr6=LeSlll:~bl)We
konlam|: 20 1 ,234,240zmniejszenieponiesionychkosz16wksieglyemypostronieWinienzeznakiem(-)-przemesierieroc2nejSumy

=(lgr(llllC-ZIle-pozostalekoszty obciaZajape   kosztydzialalnoScioperacy]nej(ubezpieczeniamajatkowe,ryczaftyzauzys/anleSamOChOd6wpr)nvatnychpraco\rmik6wdocel6wsfuZbo\vych,ekwiwalentydlapraco\rmik6wzaZUZ)ruedocel6wsfu2bo\vychnarzQdZiaiodzie2robocza)odpra`vypoSmiertneiq)..)wkorespondencjizkontami:lot,l30,2Ol,234,240paragrafy:302-w,y(l[ltkiosobolveIlie=(IliC=OIle(lO,r,yll[lgrO(I=.eI'lW(,(lkI.eSie=alic=(mJ.lil(Io5wia(lc=eilI1(Ir-~eC-~pr(ICOWIlik6w-e'kl.,iwlllellty=llll€_\.WIIIlie'WIlrsIlejolI=ie=~yioblll.,i(Irl)bI)C=egO-a,lwhv.(llellty=lIPrlIIIiea(ltie€yrob()c-~ejwJkl)IlyWllIIePr=e=prllcl)wIliki)W-ekwilr(Ilelllypie,Ilit!i_Ilo=ll-.Il€_NeI)r=.ywykolllllliI[Pr(Icyllllr=g(I=ill,lllllterilllyIllbsl(lI10Wi(!CeWIllsIIO5|prlICl)(I(ll'c).-()lil,r(Ill;ypoSlllier[IIe303-r6-tileWy(latkin(II.-~eC-~os6bfil~_yc=llyCll.443-r6LJleOPl(ItviSl,I(I(li,i koszt6w na konto 860

Zasady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 409 prowadzi sic Wedfug POdZialek

prowadz. kont klas)rflkaCji Planu flnanSOWegO OraZ W PrZekrOjaCh dOStOSOWanyCh dO
ksing potrzeb planowania, analiz oraz w spos6b umoZliwiajapy sporzedzenie
pono cni czych sprawozdah  budZetowych lub innych sprawozdali okreSlonych w
i ichpowiazanie  zkontamiksingig16wnej odrgbnych przepisach obowiqzujapych jednostkQ.

Uwagi Konto 409 moZe wykazys/a6 w ciagu roku obrotowego saldo Wn, kt6re
wyraZa wysokoS6 poniesionych koszt6w amortyzacji. Saldo konta 409
przenosi sic W kOhCu rOku ObrOtOWegO na kOntO  860.
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Symbol i nazwa 490 - Rozliczenie koszt6w
konta

Prz.yj Qte ZaSady Konto 490 w jednostkach nie prowadzqcych kont zespolu 5 "Koszty
kl asyflkacj i wedlug typ6w dzialalnoSci i ich rozliczenie" sluZy do ujecia:
zdarzeh -    koszt6w rozliczanych w czasie,( w okresach p62niejszych) kt6re w

okresie ich poniesienia ujQte byly na kOnCie 400 ,401, 402, 403, 404,
405, 406, 407) 409 w wartoSci poniesionej- w korespondencji z kontem
640 "Rozliczenia miQdZyOkreSOWe kOSZt6w",

-    zmniejszeh rozliczeh miedzyokresowych koszt6w, oraz rezerw
twoIZOnyCh na kOSZty) W kOreSPOndenCji Z kOntem 640 "Rozliczenia
miQdZyOkreSOWe kOSZt6w,I,

Na koncie 490 "Rozliczenie koszt6w" ujmuje sic:

\\'l\ Ma

-     wjednostkach  nie prowadzacych kont -     wjednostkach  nie prowadzqcych  kont

zespolu  5: zespolu  5:

a)   zmniejszenle rOZliCZefimiQdZyOkreSO\vyCh0PrZ)Padajapenadanyokreskosztyrozlicznewczasie'kt6repomesionowpoprzednichokresach,wkorespondencjizkontem640-tworzenierezerwnakoszty,(biemerozliczeniamiQdZyOkreSOWekOSZt6w) wkorespondencjizkontem640,a)przeniesieniesaldakredytowegonadziefibilansowynakonto860.
a)   przenleSienie kOSZt6w rozliczanychwczasie(wokresachp62niejszych),kt6rebylyujetenakontach400,40I,402,403,404,405,406,407,409,wwartoSciponiesionejwkorespondencJ'iZkOntem640'-rozliczenlekOSZt6w,nakt6reuprzedmoutworzonorezerwQ)kOreSPOndenCjiZkontem640,a)przeniesieniesaldadebetowegowystepujqcegonakoniecrokunakonto860.

Zasady prowadz. Wprowadzenie ewidencji analitycznej moZe bye uzasadnione w celu
kont ksingpomocniczych        iichpowlqzamezkontamiksiQgig16wnej kontroli prawidlowoSci ustalenia zmian stanu produkt6w i zmian

rozliczeh miedzyokresowych.

U wagi Saldo Wn lub Ma konta 490 oznacza stan rozliczeh miedzyokresowych
koszt6w na koniec roku w stosunku do stanu na poczatek roku.

Saldo konta 490 przenoszone jest w kohcu roku obrotowego na konto 860.

Zesp61 6 - Produkty

Symbol i nazwakonta 640 - Rozliczenia miedzyokresowe koszt6w

PrzyjQte ZaSady Konto 640 sfu2y do ewidencji ju2 poniesionych koszt6w dotyczapych
kl asyflkacj i przyszlych okres6w (rozliczenia cz)mne) oraz rezerw na wydatki
zdarz eh przyszlych okres6w (rozliczenia bieme).

Na koncie 640 "Rozliczenia miQdZyOkreSOWe kOSZt6w,, ujmuie sic:

\\ 'l\ Ma
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-   koszty proste i zloZone poniesione -    utworzenie rezerwy na wydatki
w okresie sprawozdawcz)m, a przyszlych okres6w,
dotyczape przyszlych okres6w, -     zaliczenie do koszt6w okresu

-    wydatki poniesione w okresie sprawozdawczego koszt6w
sprawozdawcz)m, na kt6re poniesionych w okresach
utworzono rezerwQ W OkreSaCh poprzedrich w czQSci
pot)rZedniCh. przxpadajapej na dany okres.

Zasad y EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 640 powinna umo2liwi6 ustalenie:

prowadz. kontksingpomocniczych - wysoko5ci tych koszt6w zckupu   , kt6re podlegaja rozliczeniu w czasie,

- wysokoSci innych rozliczeh miQdZyOkreSOWyCh kOSZt6w z dalsz)m

i ich powiazaniezkontamiksiQgig16wnej podzialem wedfug ich tytu16w

Uwagi Saldo Wn konta 640 wysaZa koszty przyszlych okres6w, a saldo Ma -
rezerwy na wydatki przyszlych okres6w.

Symbol inazwakonta 720 - Przychody z tytulu dochod6w budZetolvych

Przvi Qt e Konto 720 sfuZy do ewidencji przychod6w z t)rfufu dochod6w
zasady budZetowych.
kl asyflkaCj izdarzed Na koncie 720 "Przychody z t)rfufu dochod6w budzetowych" ujmuje sic:

\\.l\ Ma
-     Odpisy i zmniejszenia przychod6w z -     Przychodyz I)rfurfu dochod6w

t)mrfu dochod6w budZetc)\vych w bud2etovych :
korespondencji z kontem 22 I .     Prz)pisanychjako nale2noSci w

-     Przeniesieme na konleC rOku korespondencji z kontem 22 I ,
osingnlQtyCh PrZyChOd6w z t)rfurfudochod6wbudZeto\vychnakonto 860 I     Wplaconych do kasy lub banku (nieprz)pisanychuprzednionakoncie22I)wkorespondencjizkontami:101,130,Ujnuljennywszystkieparagrafy([ochodowezawyjqtkiempllr(lgr(lfulv:089,092,090,09|,812-odsetki,ki6resqwykaayw(lnewpreycllodachfilnallSOWyCh-Prz)pisyzaleglo5ciUrzQd6wSkarbo\vych\vykazanychwsprawozdaniachUrzQd6wSkarbo\vychnadzieri31grudniawkorespondencjizkontem221-Zapisr6\^molegly-przeniesieniedfugote-ino\vychnale2no6cizI)rfufudochod6wbudieto\vychdo
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kr6tkote-ino\vych ( w \vysokoSci racynale2nejnadanyrokbud2eto\vy)-dotyczymenaleZnlepobranychpobranychSwiadczerirodzinnych,zaliczekalimentacyjnych1funduSZalimentacy]'nego

Zasad yprowadz. kontksingpomocniczychiichpowiqzaniezkontamiksingig16wnej Ewidencja szczeg61owa prowadzona do konta 72O powinna zapewni6
wyodrQbnienie PrZyChOd6w bud2etowych wed fug pozycji planu
flnansowego. W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochod6w
bud2etowych ewidencja szczeg61owa jest prowadzona wedhlg ZaSad
rachunkowoSci podatkowej , natomiast w zakresie podatk6w pobieranych
przez inne organy ewidencjQ SZCZeg6Iowa stanowia sprawozdania o
dochodach budZetowych. EwidencjQ SZCZeg6Iowq do konta 720 prowadzi
sic Wedfug:
-    podzialek klas)rflkaCji dOChOd6w)
-    rejestr6w sprzeda2y zgodnie z przepisami ustawy z dnia 8 stycznia

l993 r. o podatku od towar6w i us fug oraz o podatku akcyzow)m (Dz.
U. ur 1 1  poz.  50, ze zm.) - dotyczy podatnik6w podatku od towar6w
i  uslug}

-    potrzeb sprawozdawczoSci]
-    potrzeb deklaracji podatkowych.

Uwagi W kohcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi sis na kOntO 860.Na
koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

Symbol inazwakonta 750 - Przychody finansowe

PrzyjQte ZaSady Konto 750 sfuZy do ewidencj i przychod6w fmansowych niestanowiapych
kl as yflkacj i dochod6w budZetowych.
zdarzeh Na koncie 750 "Przychody " ujmuje sic:

\\ '|\ Ma
-     przemesienie na koniec roku -     przychody ze sprzeda2y papier6w

osingnietych przyc hod6w finaso \vych wartoScio\vych, w korespondencji z
na konto 860. kontem  l30, 240,-przychodyzudzial6w i akcji, wkorespondencjizkonteml30,240)-D)rvidendyzI)rfufuposiadanychwsp6lkachudzialowiakcjiwkorespondencjizkontem240(!0740 ))-Skapitalizowaneodsetklodpapier6wwartoScio\vychwkorespondencjizkontem140,030-Otrz)-aneodsetklodpapier6wwartoScio\vychwkorespondencjizkontamizespofu"r-odsetklodudzielanychpo2yczek,wkorespondencjizkontem240,-dyskontoprzyzakupieweksli,czek6wobcychipapier6wwartoScio\vych,wkorespondencjizkonteml40,
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-     dyskonto (nad\vyZka  sumy wekslowej
had naleZnoScial w korespondencji z
kontem 140,

-     cena sprzeda2y obcego weksal , czeku
w korespondencji z kontem 240,

-     zmniejszenie odpis6w alrfualizujapych
dhlgote-inowe aktyva  finansowe
wsklltek WZroStu WartoSci akcj i lub

popralvy s)rfuacj i finansowej j edrostki,
kt6rej dotycza akcje tub do kt6rej
lmiesiono udzialy, je2eli ich ewidencj Q
prowadzi  sic w cenach nabycia,
zakupu w korespondencji z kontem
073,

-    r62nice vyceny kr6tkote-inolvych
alctyw 6w finanso\vych  lvycenianych
w cenach nabycia (skorygowanych
cenach nabycia) Die lvyZszych od Gen
I)mkolvych- przyvI6cenie czQfCi  lub
calofci poprzedniej wartosci na skutek
ustanla PrZyCZ)my, kt6re spowodowaly
obowiazck jej obni2enla  w
korespondencji z kontem 140,

-     r62nice lvyceny kr6tkote-ino\vych
alctyw6w finausolvych lvycenianych w
wartoSci  I)mkowej- wzrost wartoSi w
korespondencji z kontem 140,

-     odsecki za zwloke w regulowaniu
nale2noSci  nale2noSci (paragrafy:
0890, 0900, 091O, 0920; uwaga: nle
ujmowa6 odsetek od Srodk6w ZFSs);w
korespondencj i z
kontami: 101, 13 1,201,225,234,240

-     odsetlci od Srodk6wnarachunkach

bankowych w korespondencj i z
kontami  131,139

-     dodatnie r62nice kursowe  dotyczape
dzialalnoSci operacyjnej     ((2,
lvyjatldem zaliczanych do inwestycj i -
irodk6w trwalych w budowie), w
korespondencji  z kontami
101,,130,139,2Ol ,221,226,234,240

-     zmniejszenie odpis6w aloualizujapych
naleinoSci dotyczapych przychod6w
finansc)lvych a skutek ich zaplaty w
korespopndencji z kontem 290

Zasady
prowadz. kont
ksing

pomocniczych
i ich
powiazanie  z
kontami ksingi
g16wnej

Ewidencja szczeg61owa prowadzona do konta 750 powinna zapewni6
wyodrQbnienie:

- przychod6w finansowych z t)rfuhl udzial6w w innych podmiotach

gospodarczych,
- naleZne jednostce odsetki od poZyczek,

Zaplacone odsetki za zwlokQ Od nale2noSci

EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 750 prowadzi sic Wedfug:
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-    podzialek klasyflkacji dochod6w, zgodnie z rozporzedzeniem Ministra
Finans6o w sprawie szczeg6Zowej klas)rfikacji dochod6w, wydatk6w,

przychod6w oraz Srodk6o pochodzapych zeSrodk6o zagranicznych,
-    rejestr6w sprzeda2y zgodnie z przepisami usta\vy z dnia 8 stycznia

1993 r. o podatku od towar6w i usfug oraz o podatku akcyzow)m (Dz.
U. m 1 1'poz. 50, ze zm.) - dotyczy podatnik6w podatku od towar6w
iuslug)

-     potrzeb sprawozdawczo5ci,

-    potrzeb deklaracji podatkowych.

W kohcu roku obrotowego przenosi sic PrZyChOdy flnanSOWe na StrOne
Ma konta 860 ( Wn  konto 750).

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Symbol inazwakonta 751 - Koszty finansowe

PrzyjQte Zasady Konto 75 1  shaZy do ewidencji koszt6w flnanSOWyCh.
kl asyfikacj izdarzefi Na koncie 75 1 "Koszty finansowe" ujmuje sic:
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-     wartoS6 sprzedanych udzial6w, akcji i -     Przehiesienie na koniec roku

innych papier6w wartoScio\vych ponleSiOnyCh kOSZt6w fmanso`vych na
wedfug Gen nabycia ( zakelpu) wkorespondencjizkontami140,030,-odsetklodobligacji,wkorespondencjikontamilO1,l30-odsetldodzacingnietychkredyt6wipoZyczek,wkorespondencjizkontahi134,240-odsetlcizazwlokewzaplaciezobowiazaldotyczapychdzialalnoScioperacyjnej(z\wialklemobciazajapychsrodldtrwalewbudowieWnkonto080)wkorespondencjizkontami10l,l30,20l,225,234,240-\vykupwekslaobcegolubjegosprzeda2-sumawekslowawekslawkorespondencjizkontem140,-nadlvyZkasumywekslowejDadpokr)rf)-zobc)wiazaniem,wkorespondencjizkontem140-\vyksiQgOWanieWartO§CieWidenCyjnejobcegowekslaiczekuwkorespondencjizkontem140,-dyskontoprzysprzedadyweksli,czek6wobcychipapier6wwartoScio\vychwkorespondencjizkontem140 konto 860

67



-     przeda\unienie sic WekSla, Wkorespondencjizkonteml40,-odpisaniewekslinieScingalnych wkorespondencjizkonteml40,-zwiQkSZeniaOdPiS6waktualizujapychdfugote-inoweakt)^vafmansowe-r6ZnlCe\vyCenykrdtkOterminOlvyChakt)rv6wflnanSO`vyCh\vyCenianyChWcenachnabycia(skorygowanychwcenachnabycia)nie\vy2szychodGenI)mko\vychnaskeltekSPadkuWartOSciakcjitubnlekOrZyStnejS)mlaCjiflnausowejjednostki,kt6rejdotyczaakcjelubwkt6rej|rmiesionoudzialywkorespondencjizkonteml40,-obni2eniewartoScikr6tkote-ino\vychaktyw6wflnanso\vychlvycenianychwwartoSciI)mkowejnaskeltekspadkuwartoSciakcjiwkorespondencjizkonteml40,-ujemner6inicekelrsowedotyczapedzialalnoScioperacyjnej(z\vyjqtklemobcia2ajapychinwestycje:Wnkonto080)wkorespondencjizkontamilOl,l30,139,22l,226,234,240-OdspisyalrfualizujapenaleZno§cidotyczapeprzychod6wflnanso\vychwkorespondencjizkontem290.

Zasady prowadz. Ewidencja szczeg61owa prowadzona do konta 75 1  powinna zapewni6
kont ksingpomocniczych       iichpowiqzanleZkontamiksiQgig16unej wyodrQbniehie  W ZakreSie kOSZt6w operacji flnansowych -

zarachowane  odsetki od poZyczek i odsetki   i odsetki za zwlokQ  Od
zobowiazari

Uwagi Na koniec roku obrotowego przenosi sic kOSZty OPeraCji fmanSOWyCh na
strone Wn konta 860 ( Makonto 751)

Na koniec roku konto 75 1  nie wykazuje salda.

Symbol i nazwakonta 760 - Pozostale przychody operacyjne

Przyj Qte ZaSady Konto 760 sfuZy do ewidencji przychod6w i koszt6w niezwiazanych
kl asyfikacj i bezpoSrednio ze zwyklq dzialalnoSciajednostki, w t)m wszelkich innych
zdarzeh przychod6w niZ podlegajape ewidencji na koncie 720, 750.

Na koncie 760 "Pozostale przychody i koszty" ujmuje sic:

\\ '|\ Ma
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Korekty zmniej szaj ape przychody ze
sprzedaZy  material6w, Srodk6w
t"/alych , warto5ci niematerialnych i
pra\unych oraz inwestycji ( Srodk6w
trwalych w budowie)  w korespondencji
zkontami20l, 22l, 234, 240,

przeniesienie na konlec roku wartc)6cl
osingniQtyCh POZOStalyCh PrZyChOd6 w
na konto  860

-      przychody ze sprzedaZy materiat6w,

Srodk6w trwalych , wartoSci
nlematerialnych i pralrmyCh   i lnWeStyCji

( Srodk6w trwalych w budowie) oraz z
najmu i dzierza\vyjednostek
bud2etovycll W kOreSPOndenCj  Z
kontami:  101,a  l30,20l,234,240 (uja6
nale2y m.inn)-i paragrafy:   0740,
0760,0770,0870),     wi   0870
ujmowa6 \vyiapzme \xplyvy w zakresie
sprzedaZy 5rodk6w trwalych i
inwestycj i) )

-     odpisane przeda\unione zobowiazania,
nledOtyCZape dZialalnOSc i fmansowej ,
funduszy celo\vych i innych funduszy
specjalnego przeznaczema w
korespondencj i z kontami
20 1 ,22 I ,225,226,229,23 I ,234,240

-     otrz)-ane i naleZne odszkodowanla ,
kary i grz)^uny) w korespondencji z
kontami  10l,Ilo,201, 221,234,240 (

paragrafy:  0570, 0580, O690, 0750,
0830, 0960, 0970)

-     otrz)-ane darowizny piemQ2ne  lub w

postaci   material6w od innych  ni2
jednostki  bud2etowe  w korespondencji
z   kontem  130,221,310,

-     otrz)-ane meodplahie  pc)zostate
Srodkl trwale  w korespondencJi Z
kontem 0 13,

-     nad\vyZkl inwentaryzacyjne akt)tw6w
obroto\vych ( nlekorygujape koszt6w na
koncie   401)

-     przepadek otrzymanego wadium i kaucji
w korespondencji z kontem 240,

-     przysadzone koszty postapowania

spomego, w korespondencJI Z kOntem
240,

-      zaliczenle Wadium na POCZet

przychod6w ze sprzeda2y
nieruchomoSci,   w korespondencji z
kontem 240

-     prz)xpadajape na deny rok bud2eto\vy

naleZnoSci za sprzedany  na racy
majatek  w korespondencji z kontem
840 ( r6\rmolegly zapis dotyczapy

przeniesienia nale2no6ci
dfugote-ino\vych na krotkoterminowe
w korespondencji z kontami 22 1/226)

-     naleZne jednostce \llmagrOdZnie

ptatnika podatku dochodowego i
skladek ZUS (porapane w deklaracjach
skladanych do US i ZUS) w
korespondecji z kontahi 225, 229,
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-     zmniejszone tub odpisane odpisyaktualizujapenanaleinoScioddfu2nik6wniedotyczapeprzychod6wfmanso\vychzewzglQdunauStanieprzyzynyichdokonahiawkorespondencjizkontem290,-zmniejszonetubodpisanerezer`vynaprzewidy\ranezobowiazanianiedotyczaceprzychod6wfmanso\vychwkorespondencjizkontem840,-zaliczenielxpkynh,6wnarachunekbanko\vyuznanychwczeSniejzaniewy]aSnlone,wkorespondencjizkontek245,-przychodyonadz`vyczajnejwarto6ci1ubkt6relvystapftyincydentalnietj.:przJ-areOdsZkOdOWahiaZaStratyspowodowanezdarzeniamilosow)-iobjQt)miubeapieCZeniami(Zkontem240)lub`xpfatyodsZkodowafizi)rfulfuincydentalnychzdarzefilosolvychbezwczesniejszegoprz)pisu(zkontem130)

Zasadyprowadz. kontksingpomocniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgig16wnej EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 760 prowadzi sic Wedfug:
-    podzialek klasyfikacji dochod6w, zgochie z rozporzedzeniem Ministra

Finans6w w sprawie szczeg6Iowej klas)rfukacj i dochod6w,wydatk6w,
przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodzapych ze Srodk6w
zagrani cznych,

-    rejestr6w sprzedaZy zgodnie z przepisami ustarvy z dnia 8 styczhia
1993 I. o podatku od towar6w i ushlg oraz o podatkel akcyzow)m (Dz.
U. ur 1 1 poz. 50, ze zm.) - dotyczy podatnik6w podatku od towar6w
i uslug)

-    potrzeb sprawozdawczoSci,
-    potrzeb deklaracji podatkowych.

Uwagi W kohcu rokll obrotowego przenosi sic na StrOnQ Ma konta 860 pozostale
przychody operacyjne na koncie 760 w korespondencji  ze strona Wn
konta 760.

Na koniec rolnl konto 760 nie wykazuje salda.

Symbol i nazwakonta 761 - Pozostale koszty operacyjne

PrzyjQte ZaSady Konto 76 1  sfuZy do ewidencji koszt6w niezwiazanych bezpoSrednio ze
klasyfikacj i zwykla dzialalno Scia i ednostki.
zdarzefi Na koncie 76 1  ,,Pozostale koszty operacyjne" ujmuie sic:

\\r|\ Ma
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-     wartoS6 w cenachzalcupu  lub w cenach
ewidencyj nych sprzedanych materialow
w korespondencji z kontami 3 10,40l

-     nieodplatnie  przekazane  rzeczowe
aktywa obrotowe , w korespondencji z
kontem 3 10,

-     naliczone tub zaplacone
odsZkodowania, kary i grzy\uny i koszty
postepowania spomego i sqdoweho oraz
egzekucy]nego w korespondencj i z
kontem  lO1 ,l30,201,225,229,234,240,

-     koszty zwiazane z likwidacja Srod!c6w
trwalych (z vy)g'atkiem  likwidacji
zwlazanych z prowadzona inwestycj a
oraz zdarzeniami losow)-i) w
korespondencj i z kontami
101,130,201,234,

-     koszty zwiazane ze sprzeda2a Srodk6w
trwafych i inwestycji, w korespondencji
zkontami  lOl,  130 201,

-     odpisanie weksli obcych

przedaunionych lub niesciagalnych w
z kontem 140,

-    przenlesienie w kchcu roku obrotowego
koszt6w zwiazanych z zakupem i
sprzeda2a skladrik6w maj qtlou, i eZeli
zostalyujQte  na kOnCie 761, na konto
490

-     korekty zmniejszajape uprzednio
zaksiQgOWane POZOStale kOSZty
operacyjne w korespondencj i z kontami
130, 2Ol, 225, 234, 240

-     przehiesienie na koniec roku

pozostalych koszt6w operaeyjnych na
konto 860
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-     odpisane przedaunione, umorzone irieScingalnenaleZnoScinledotyczapeprzychod6wfinauso\vychnakt6reniedokonanoodpisuaktualizlljapegowkorespondencjizkontari201,22I,225,226,23I,234,240-utworzoneodpisyaktuali2mjapenaleZnoSciwatpliwe,z\vyjqtkiemnaleZnoScizI)mlfuPrZyChOd6wflnanSO\vyCh,WkOreSPOndenCjiZkontem290,-przepadekprzekazanegowadiumikaucjiinn)-jednostkomwkorespondencjizkontem240,-naliczc)nelul)zaplaconekosztypostepowahiaspomegoiegzelalcylnegowkorespondencjizkontamilO1,l30,240-wartoS6material6wzlomowanychwkorespondencjiozkontem310,-medoboryiszkodypowstalewmajatkuobroto\l|-w\^1mikuZdarZehlOSO\vyCh(wdacieichstwierdzenia)wkorespondencjizkontem080,lOl,240-Kosztyponiesioneprzyusuwaniuskutk6wzdarzehloso\vychdotyczace\hlmagrOdZehZatrudniOnyChOS6b(zkontem23I),zu2ytychmateria616twwcenleeWidenCyjnej(ZkOntem20I)orazusfugobcych(zkontami201,240)-rezer\vynaprzewidys/anezobowiazanianledotyczapeprzychod6wfmanso\vychwkorespondencjizkontem840,

Zasady prowadz. EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 76 1  prowadzisiQ Wed fug:
kont ksingpomocniczychiichpowiazaniezkontamiksingig16wnej - potrzeb sprawozdawczoSci)

- potrzeb deklaracji podatkowych

Uwagi Na koniec roku konto 761  nie wykazuje salda, jest przenoszone na konto860.

Zesp6I 8 - Fundusze, rezer`vy i lvynik finansolvy

Konta zespofu 8 sfu2ado ewidencji funduszy ) wynirfu flnanSOWegO , dOtaCji Z bud2etu,
rezerv i rozliczeh miQdZyOkreSOWyCh  PrZyChOd6w.

Symbol i nazwakonta 800 - Fundusz jednosthi
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PrzyjQte ZaSady
klasyflkacji
zd arzeh

Konto 800 sfuZy do ewidencji r6wnowartoSci majatku trwalego i
obrotowego jednostki i  ich zmian.

Na koncie 800 "Fundusz jednostki" ujmuje sic:

-     pIZekSingOWanie, pod data

sprawozdaria bud2etowego,
zrealizowanych dochod6w
budZeto\vych, w korespondencji z
kontem 222,

-      przeksiQgOWanie,  W kOhCu rOku

obrotowego, r6rmowar\osc.i
przekazanych dotacj i bud2eto\vych,
kt6re zostaly uznane za \vykorzystane
tub rozliczone, orazi Srodk6w
bud2eto\vych \vydatkowanych na
sfinansowanie inwestycji z konta 8 I 0,

- r62nice z aktualizacji Srodk6w  trwalych
- zmniejszenie wartoSci ewidencyjnej

Srodk6w  trwalych w korespondencji
z kontemOll,

-     r62mce z alctualizacji Srodk6w  trwalych
- zwiQkSZenie  WarlOSci

dotychczasowego  umorzenia w
korespondencji z kontem 07 I ,

-       wartoS6 sprzedanych, nieodptatnie

przekazanych wartoSc i niematerialnych
i pra\mych (wartoS6 netto) umarzanyh
w czasie , w korespondencji z kontem
020

-     wartoS6  sprzedanych , nleOdPlatnie

przekazanych podstawo \vych Srodk6w
trwalych,(  po  odjQCiu dOtyChCZaSOWegO
morzeni) w korespondencji z kontem
Oll,

-     wartoS6   sprzedanych i nieodplatnie

przekazanych   inwestycji ( Srodk6w
Lrwalych w budowie)  w korespondencJ'i
z kontem 080,

-     przeksiQgOWanie, pod data

sprawozdania finansowego ,
zrealizo wanyc h \vydatk6w budZeto vyc h
z konta 223,

-     r6\rmowarto56 srodk6w bud2eto\vych

\vykorzystanych na filnausowame
inwestycji jednostek budZeto\vych w
korespondencji z kontem 8 I 0,

-     nieodplatne otrz)manic podstawo\vych

Srodk6w t",alych,) wartoScl
nlematerialnyCh   i inWeStyCji (Srodk6w
trvalych w budowie) w korespondencji
z kontami Ol 1,020'080,

-     r62nice z akeuallzacji Srodk6w trwalych
- zn-ejszenie wartoSci
dotychczasowego umorzenia  w
korespondencji   z kontem 07 I ,

-      akt)ova przejQte Od ZlikWidOWanyCh

toolapzonych) jednostek  w
korespondencji z kontami  :  konta
zespofu 0.  310,40l

-     przeksingowanie, w rokel nastQPn)m

pod data przyjQCia SPraWOZdania
finansowego, zysku bilansowego roku
ubieglego z konta 860.
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-     warto§6 netto frodk6w trwalych`vycofanychzeksploatacjinaskutekzuzycia(poddatapostawienlaSrodk6wtrwalychwstanlikwidacji)wkorespondencjizkontem011,-wartoS6zaniechanejinwestycji(frodk6wtrwalychwbudowie)wkorespondencjizkontemO8O,-dotychczasoweumorzenleOtrZ)rmanyChnieodplatnieSrodk6wtrwalychodimychjednostekwkorespondencjizkontem071,-rozliczenia-naleZnoScizlatubieglychwkorespondencjizkontem20l,221,234,240,225-rozliczemeniezawinionegonledObOrupodstawowegoSrockatrwalegowwarto6cinieumorzonej,zmniejszajapegozgodniezdecyzjakiero\unikajednostki,funduszjednostkiwkorespondencjizkontem240,-rozliczehieniezawhionegonledObOruinwestycji(Srodk6wtrwalychwbudowle),ZmniejSZajapegOZgOdnieZdecyzjaklerOl-ikajednOStlCi,funduSZjednostlciwkorespondencjizkontem240,-pasywaprzejQteOdZlikwidOWanyChfoolaczonychjednostek)wkorespondencjizkontami201,221,225,226,229,231,234,240-przeksiqgowanie,wrokunastQPn)-poddataprzyjQCiaSPraWOZdaniafmansowego,stratybilansowejrotolubieglegozkonta860.

Zasady Ewidencja szczeg61owa prowadzona  do konta 800 powinna zapewni6
prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiqzaniezkontamiksiQgig16wnej moZliwoS6  ustalenia przycz)m zwiQkSZed i ZmniejSZeh funduSZu jednOStki:

Uwagi Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, kt6re oznacza stan
funduszu j ednostki.
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Symbol i nazwa 810 - Dotacj e budZetowe) platno5ci z budZetu Srodk6w europejsldch
konta oraz 6rodhi z bud2etu na inwestycje

PrzyjQte ZaSady Konto 810 sfuZy do ewidencji:
klasyflkaCj izdarzefi -    dotacji przekaz)nyanych z budZetu przez dysponent6w Srodk6w budZetu

w czQSci uznanej za wykorzystane lub rozliczone,

-    r6wnowarto6ci wydatk6w dokonanych przez jednostld bud2etowe ze
Srodk6w I)udZetu na flnanSOWanie inWeStyCji.

Na koncie 8 1 0 ,,Dotacje bud2etowe oraz Srodki z budZetu na inwestycje,,
ujmuje sic:

\ \.'l\ Ma
-     Dotacje dla inst)rfucji kultury oraz -     przeksiQgOWanie W kOfiCu rOlal

dotacje na inne cele wskazane w obrotowego salda konta 8 10 na konto
ustawie o finansach publicznych, kt6renapodstawieodrebnychprzepis6wzostalyuznanezalvykOrZyStaneirozllczonewkorespondencjizkontem224-r6\rmowarto§6dokonanych`vydatk6wnasfinansowanieinwestycji(6rodk6wtrwalychwbudowie)wlasnychjednostkiI)udZetowejwkorespondencjizkontem800 800 ,Fundusz jednostki".

Zas ady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 8 1 0 prowadzi sic Wedfug POtrZeb
prowadz. kont sprawozdawczoS ci.
ksingpomo cni czychiichpowiqzanie Ewidencja analityczna powinna pozwoli6 na wydzielenie:

-    dotacji budZetowych,

z kontami ksingig16unej -    Srodk6w z budZetu na inwestycje.

Uwagi Na koniec roku konto 810 nie lvykazuie salda.

Symbol i nazwakonta 840 - Rezer`vy i rozliczenia miedzyokresowe przychod6w

PrzyjQte ZaSady Konto 840 sfuZy do ewidencji przychod6w zaliczanych do przyszlych
klasyfikacj i okres6w oraz innych rozliczefi miedzyokresowych i rezerw na przyszle
zdarzefi zobowiazania.

Na koncie 840 ,,Rezerwy i rozliczenia miedzyokresowe przychod6w"
ujmuje sic:

\\ '|\ Ma
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-     rozliczenle przychod6w zwiazanych z -     ujQCie dfugOte-imO\vyCh  naleinOSci

dzialalnofcia operacjna zaliczanych  do bud2eto`vych  w korespondencji z
przyszlych okres6w , do przychod6w kontem 226,
danego okresu w korespondencji zkontami:720,760-poustaniezobowiapanla,nakt6re -     utworzenie rezer`vy na przyszlezobowiazaniazwiapanezdzialalnoSciafmansowaJWCiQ2arkoszt6w

utworzono rezerve, w korespondencji  z finanso\vych w korespondencj i z
kontami 20 1 ,234,240, kontem 75 1

-     zmniejszenie lub rozwiazanie rezer`vy -     utworzenie rezenvy na przyszle
utworzonej w ciQ2ar pozostalych zobowiazahia  zwiazane z dzialalno§cia
koszt6w operacyjnych wobec ustania operacyjnaJW CiQ2ar  koszt6w

przycz)my jej powstania w operacyjnych  w korespondencji z
korespondencji z kontem 760, kontem 761

-     zmniejszenie lub rozwiazanie rezer`vy -     utworzenle reZer|vy na PrZySZle

utworzonej w ciQZar strat zobowiazania  zwiazane ze zdarzeniami
nadz`vyczajnych wobec ustania nadz`vyczajn)mi) w ciQZar strat
przycz)my jej powstania w nadzlvyczajnych  w korespondencji z
korespondencji z kontem 760, kontem 76 I ,

-     rozwiazanie rezerlvy na przyszle -     naleine odszkodowania w
`vydatki na inwestycje (5rodki trwale w korespondencji z kontem 240,
budowie) w zwiazku z `vykorzystaniemSrodk6wnazaplanowane`vydatkimajatkowewkorespondencjizkontem800-przeksiQgOWanlePOZOStafyChnaleinOScidfugote-ino`vychpodlegajapychsplaciewdan)mrokubudreto`^|mwkorespondencjizkontem720. -     zwiQkSZenie PrZyChOd6w zaliczanych doprzyszfychokres6w.

Zasady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 840 prowadzi sis Wedfug:

prowadz. kontksingpomocniczych -    rezerw oraz przycz)m ich zwiQkSZch i ZmniejSZch,

-    rozliczeh miedzyokresolvych przychod6w z poszczeg6lnych t)rfurd6w

i ich powiazaniezkontamiksiegig16wnej oraz przycz)m ich zwiQkSZed i ZmniejSZed.

Uwagi Konto 840 moZe \vykazywa6 saldo Ma, kt6re oznacza stan rezerw i
rozliczch miQdZyOkreSOWyCh PrZyChOd6w.

Symbol i nazwakonta 85l - Zaklado\vy fundusz Swiadczefi socjalnych

PrzyjQte ZaSady Konto 85 1  sfuZy do ewidencji stanu oraz zwiQkSZed i ZmniejSZeh
kl asyflkacj i zakladowego funduszu Swiadczeh socjalnych.
zdarzeh Na koncie 85 1 "Zakladowy fundusz Swiadczeh socjalnych" ujmuje sic:

\\,'n Ma
-     vykorzystanie zFSs na dzialalno§6 _     naliczerie zFSs,w korespondencji z

zgodnaz ustawqz 4 marca l994 I.    a kontem 135,
zakladolXOm fundus2u Swiadczehsocjalnych(Dz.U.Nr70poz.335 zezm.).wkorespondencjizkontamilOIJ35,202,234,231,225,229,240 -     zwiQkSZenia funduSZu Z tyrfurfu OdSetekodSrodk6wpieniQ2nychnarachunhobanko`llmWkOreSPOndenejiZkOnteml35
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-     odpisy aktualizujape naleZnoSci -     prz)pisane odsetlci od poZyczek
dotyczape  zFSs w koresponencji  z udzielonych  na  cele mieszkan10WeW
kontem 290, korespondencji z kontand 234,240,

-     odpisanie nalezno§ci przedarrmionych i -     otrz)mane kary i odszkodowanla
rie§ciagalnych na kt6re nle utworzono dotyczape  zFSs w korespondencji z
odpisu aktualizuj acego w kontem  101,135,234,240
korespondencj i z kontari: 202 ,234,240 -     dobrowolne \xplaty, darowizny na ZFSs

-     umorzeule  pozyczek udzielanych z w korespondencji z kontami 101,135
ZFSS na cele mieszkamowe  wkorespondencjizkontami234,240 -     \xplaty z oplat pobieranych od os6b ijednostekorganizacyjnychkorzystajapychzdzialalnoScisocjalnejwkorespondencjizkontam1lOI,135,202,240,-odpisane,przeda\mionezot)owiazania,dotyczapedzialainoscizFSswkorespondencjizkontami202,225,229,231,234,240-zmniejszehieodpisualrfualizujapegonaleznoscidotyczapezFSs,wprz)padkuustaniaprzycz)mydokonanlategoodpisuwkorespondencjizkontem290

Zasady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 85 1 prowadzi  sic Wedfug:

prowadz. kontksing -    Zr6del zwiQkSZch i kienmk6w zmriejszch,

pomocniczych -    \vysokoSci poniesionych koszt6w i wysokoSci uzyskanych przychod6w

i ich powiazaniezkontanlikSingig16wnej przez poszczeg61ne rodzaje dzialalnoSci socjalnej.

Uwagi saldo Ma konta 85 1 wyraZa stan zakladowego funduszu Swiadczeh
socj alnych.

Symbol i nazwakonta 855 - Fundusz mienia zlilowidowanych jednostek

PrzyjQte ZaSady Konto 855 sfuZy do ewidencji r6wnowartoSci przejQtegO  mienia
klasyflkaCj i zlikwidowanych przedsiQbiOrStW PalStWOWyCh, kOmunalnyCh tub  innyCh
zdarzefi jednostek organizacyjnych, przejQtegO PrZeZ Organy ZalOZycielskie i

nadzoruj ape.

Na koncie 855 "Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek,, ujmuje sic:

\\,'l\ Ma
-     likwidacja mienia pozostalego po -     warto56 miema przejQtegO  PrZeZ Organ

zlikwidowanych i ednostkach, w zalodycielskl po zlikwidowanych
korespondencji z kontem 0 l5, przedsiQbiOrStWaCh lub innyChiednostkachorgan|zacyinych,ustalona
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-     sprzedaZ mienia pozostalego po -     na podstawie bilans6w tychjednostek,
zlikwidowanych jednostlGaCh W w korespondencji z kontem Ol 5,
korespondencji z kontem 015, -     zwiQkSZenie WartO6ci mienia przejQtegO

-     warto§6 mienla  zlikwidowanych po zlikwidowanych jednostkach do
j ednostek przejetego na wlasne potrzeby wartofci lhomikajapej z ewidencji w
albo pr2.ekaZanegO nieOdPlathie, wkorespondencjizkontem015 korespondencji z kontem 015.

Zas ady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 855 prowadzi sic Wedfug

prowadz. kontksingpomochiczychiichpowiazaniezkontamiksiQgigI6wnej zlikwidowanych przedsi QbiOrStW lub innyCh j ednOStek OrganiZaCyjnyCh.

Uwagi Saldo Ma konta 855 wyraZa stan fundus2u mienia Zlikwidowanych
przedsiQbiOrStW lub innych j ednostek organizacyj nych, przej QtegO PrZeZ
organ zalo2ycielski lub nadzorujapy? a nieprzekazanego sp6n:om, inn)m
jednostkom organizacyjn)m lub nieprzejQtegO na wlaSne POtrZeby, lub
wartoS6 mienia sprzedanego, ale jeszcze niespiaconego.

Symbol i nazwakonta 860 - Wynik finansowy

PrzyjQte ZaSady Konto 860 sfu2y do ustalania w)miku flnansowego jednostki
klasyfikacj izdarzeh Na koncie 860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wJmik fmanSOWy"

ujmuje sic:

\\,'n Ma

a)   w koficu roku obrotowego :przeniesierieponiesionychkoszt6wrodzajo\vychwkorespondencjizkontamizespofu4b)pIZenleSienieZmniejSZehStanu -     w kohcu roku obrotowego:a)przeniesienieuzyskanychprzychod6w,zt)rfufudochod6wbud2eto\vychwkorespondencjizkontem720,

produkt6w oraz rozliczeh miQdZy-okeeso+vychwstosunlouc\osta"napoczatekrokel,wkorespondencjiz
b)  Przeniesienie uzyskanychprzychod6wfinanso`vych w

kontem 490 korespondencji z kontem 750,

c)   przehiesiehie wartoSci sprzedanychmateriatowwkorespondencjizkontem761,d)przeniesieniekoszt6woperacjifinanso`vychwkorespondencjiz c)   Przeniesienie  uzyskanychpozostalychprzychod6woperacyjnychwkorespondencj i zkontem760d)PrzeniesieniezwiQkSZehStanu

kontem 75 1 , produkt6w oraz rozliczedmiQdZyOkreSO\vyChWStOSunku dOstanunapoczatekroku,wkorespondencjizkontem490,e)wrokunastQPngmpoddataprz)jQCiaSPraWOZdaniafmanSOWegOprzehiesieniestratynettonakonto800.
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e)    przenleSienle POZOStalyCh kOSZt6woperacyjnychwkorespondencjizkontem761,-wrckunastQPn)mPOddataPIZy)'QCiasprawozdaniaflnanSOWegOprzeniesienleZySkunettOnakOntO800.

Zasadyprowadz. kontksingpomocniczychiichpowiapaniezkontamiksingig16unej EwidencjQ SZCZeg6Iowq do konta 860 nie musi by6 prowadzona.

Uwagi Saldo konta 86O w)ITaZa na koniec roku obrotowego w)mik finansowy
jednostki, saldo Wn - stratQ nettO, Saldo Ma - zysk netto. Saldo
przenoszone jest w roku nastapn)- pod dataprzyjapia sprawozdania
flnansowego na konto 8OO.
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ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT POZABILANSOWYCH

KONTO  090 - "SRODKI TRWALE OBCEw

Konto sfuZy do ewidencji pozabilansowej obcych Srodk6w trwalych u2ywanych przez
jednostkiQ (gmin® na POdStaWie  umOWy uZyczenia, najmu, dzierZarvy lub innych um6w. W
ewidencji szczeg61owej ujmuje sic WartOS6 poczatkowa kaZdego Srodka trwalego z
uwzglQdhieniem POdZiafu na POSZCZeg61nych wlaScicieli. InwentaryzacjQ ObCyCh Srodk6w
trwafych przeprowadza sic W drOdZe SPiSu Z natury, COrOCZnie W OStathim kWartale roku
obrotowego, do dnia 1 5 roku nastapnego.

KONTO  091 - ),SRODKI TRWALE W LIKWIDACJP

Konto  091  przeznaczone jest  do  pozabilansowej  ewidencji  wartoSci  poczatkowej  5rodk6w
trwalych   postawionych   w   stan   likwidacji   z   powodu   ich   zuZycia,    zniszczeria,   lub
przeznaczenia  do   sprzedaZy.   Pozostaja  one  na  t)m  koncie  do  momentu     ich  flZyCZnej
likwidacji.
Na     stronie  Wn  konta  091   ewidencjonuje  sic  WartOS6  poczatkowa  Srodk6w  trwalych  i
pozostalych Srodk6w trwafych postawionych w stan likwidacji r6\unolegle do wyksiQgOWania
tych 5rodk6w z konta 01 1 , 0 1 3. Podstawa dokonania zapisu jest dola-ent LT/LN- likwidacja
Srodka trwalego/ pozostalego Srodka trwalego. W uzasadnionych prz)padkach dopuszcza sic
do  dokonania  zapisu  wyjaSnienie  os6b  odpowiedzialnych  materialnie  za  powierzone  im
mienie.-

Na stronie Ma   konta 091    ujmuje sic WartOS6 poczqtkowa Srodk6w trwalych i pozostalych
Srodk6w  trwalych  w  momencie  zckohczenia ich  fizycznej  likwidacji  np.  1ikwidacyjnej  lub
dokunent sprzedaZy.
Ewidencja  szczeg61owa  do  konta  091  -  ,,Srodki  trwale  w  likwidacji,,  prowadzona jest  w
spos6b   umoZliwiajapy  ustalenie   ilo5ci   i   warto5ci  poczatkowych  poszczeg6lnych   Srodk6-
trwalych postawionych w stan likwidacji.
Konto  091   mo2;e  wykazywa6  saldo  Wn,  kt6re  oznacza  stan  postawionych  w  likwidacjQ
srodk6w trwalych w wartoSci poczatkowej.

KONTO  910 - "PORECZENIA  I  GWARANCJEw

Konto     910  shaZy  do  ewidencji  otrz)manych  gwarancji  ubezpieczeniolvych  i  banko\vych
otrz)mywanych z t)rfufu zabezpieczenia nale2ytego vykonania umowy.
Na stronie Wn konta 9 1 0 ujmuje sic WnieSienie ZabeZPieCZenia naleZ)rfego wykonania umolvy
w postaci porgczeh i gwarancji.
Na stronie Ma konta 910 ujmuje sic ZVIOt ZabeZPieCZenia nale2ytego wykonania   umowy w
postaci porQCZed i gWaranCji.
Ewidencja szczeg6lowa do kouta 9 1 0 prowadzona jest ze  szczeg61owoScia poszczeg6lnych
kontrahent6w i poszczeg61nych t)rfu16w.
Na  koniec  roku  konto  910  moZe  lvykazywa6  saldo  Wn,  kt6re  oznacza  stan  wniesionych
zab eapi eczed nale2ytego wykonania um6w.
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Symbol i nazwakonta 975 - Wydatki strukturalne

PrzriQte ZaSady Konto 975 sfuZy do ewidencji  wydatk6w srfukturalnych  w jednostkach ,
klasyfikacj i w kt6rych ewidencja  wydatk6w strukturalnych nie jest uwzgledniona w
zdarzefi ewidencji analitycznej prowadzonej do  kont bilanso\vych.

Na koncie 975 " Wydatk strukturalne" ujmuje sic:

\\.'l\ Ma
-     wartoS6 zrealizowanych lvydatk6w -     r6\mowarto56  poniesionych w ciagu

stmlrfuralnych wedfug klas)rfTLkacj i roku \vydatk6w stnlkturaLnych wedfug
wydatk6w strukturalnych. klas)rfukacj i  \vydatk6w  stnllchlralnyCh(zapistechnicznyzauleniQCiaewidenCj inakoncie975)

Zasady EwidencjQ SZCZeg6fowa do konta 975 prowadzi sic Wedfug POtrZeb
prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgig16wnej w)mikajapych  ze sprawozdania z \vydatk6w strukturalnych.

Uwagi Sprawozdanie  z \vydatk6w  stmkturalnych musi bye zgodne z ewidencja
zrealizowanych wydatk6w strukturalnych ujetych na koncie 975.

Symbol i nazwakonta 976 - Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami

PrzyjQte ZaSady Konto   976   shaZy   do   ewidencji   kwot   w)mikajapych   ze   wzajemnych
klasyflkacj i rozliczed miedzy jednostkami w celu sporzedzenia lapznego sprawozdania
zdarzefi finansowego.  Ewidencja szczeg616wa konta prowadzona jest z podzialem

na    poszczeg6lne    elementy    lapznego        sprawozdania-    dla    kaZdego
przedmiotu wylapzed  oddzielnie wraz  z podzialem  na jednostlci,  kt6rych
dotyczq wylapzenia.

Na koncie 976 ,,Wzajemne rozliczenia miedzy j ednostkamiw ujmuje sic:

\ \'l\ Ma
-    wzajerme naleZnoSci ( -    wzajemne zobowiazania

lvylapzenia aktyw6w bilansu) (wylapzenia dotyczape p asyw6w
-    koszty bedape nastapstwem bilansu) I

wzaj emnych Swiadczch miedzy -    przychody bedape nastQPStWem

j ednostkami obj Qt)mi lapzn)m wzajemnych Swiadczeh miQdZy
rachunkiem zysk6w i strat, jednostkami objQt)mi lapzn)m

-    korckty zmniejszeh w rachunkiem zysk6w i stat,

zestawieniu zmian funduszu -    korekty zwiQkSZeh W ZeStaWieniu

spowo dowan)m przekazywani em zmian funduszu spowodowanych
cktyw6w trwalych miQdZy przekazywaniem akt)ow6w
jednostkami objQt)mi lapzn)m trwalych mi edzy j ednostkami
sprawo zdani em( przekazanie) obj Qtymi lapznymsprawozdaniem(otrz)mane)

81



zas ady Na koncie 976 wyodrQbniOnO OddZielnie ewidencje wzajemnych rozliczefi
prowadz. kont dla:
ksingpomocniczychiichpowiazanie a)  naleZnoSci i zobowiazafi wzajemnych,

b) Przychod6w i koszt6w,
z kontami ksiQgigI6wnej c)  nieodplatnie     przekazanych     Srodk6w     trwalych     oraz     wartoSci

riematerialnie prawnych pomiedzy j ednostkami.

Na podstawie  zapis6w konta 976 sporzedza sic informacje opisowa do
sprawozdania flnansowego.

Uwagi Saldo konta 976 ulega likwidacji pod data zatwierdzelria SPraWOZdania
flnansowego

Symbol i nazwakonta 980 - plan finansolvy lvydatk6w budZetolvych

PrzyjQte ZaSady Konto 980 sfuZy do ewidencji planu finansowego \vydatk6w budZetolvych
klasyflkaCj i dysponenta Srodk6w budZetolvych.
zdarzefi Na koncie 980 "Plan finansowy wydatk6w budzetolvych" ujmuje sic:

\\.'l\ Ma
-    plan finansowy wydatk6w -    r6wnowartoS6 zrealizowanych

budZeto\vych oraz j ego korekty wydatk6w budietowych,-wartoS6planuniewygasajapychwydatk6wbud2etowychdorealizacjiwrokunastapn)m,-wartoS6planuniezrealizowanegoiwygaslego.

Zasady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 98O prowadzi sic W SZCZeg61owoSci

prowadz. kontksingpomocriczychiichpowiapaniezkontamiksiQgig16wnej planu finansowego wydatk6w budZetolvych.

u'wagi Na koniec robe konto 980 nie wykazuje salda.

Symbol i na2WakoPta 981 - Plan finansolvy nievvygaSajaCyCh lvydatk6w

PrzyjQte ZaSady Konto 98 1  sfuZy do ewidencji planu finansowego niewygasajapych
klasyfkacj i wydatk6w budZetowych dysponenta Sro dk6w budZeto`vych.
zdarzeh Na koncie 98 1  "Plan flnanSOWy Wydatk6w budzeto\vych% ujmuje sic:

\ty'l\ Ma
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-    plan finansowy niewygasajapych -    r6wnowartoS6 zrealizowanych
wydatk6w budZetowych. wydatk6w I)ud2etowychobcigrZajapychplanflnansowynielvygasajapychwydatk6wbudZetowych,-wartoS6planunie\vygasajapychlvydatk6wbudZeto\vychwczQSciniezrealizowanejlublvygaslej.

Zasady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 98 1 prowadzi sis W SZCZeg6fowoSci

prowadz. kontksingpomocniczychiichpowiazahiezkontamiksiQgig16wnej planu finansowego niewygasaj apych wydatk6w budietolvych.

Uwagi Na koniec roku konto 980 nie powinno lvykazywa6 salda.

Symbol i nazwakonta 998 - ZaangaZowanie lvydatk6w budzetorvych roku bie2acego

PrzyjQte ZaSadyklasyflkacjizdarzefi Konto 998 sfuZy do ewidencji prawnego zaangaZowania wydatk6w
budZetowych ujQtyCh W Planie flnanSOW)m jednOStki budZetowej danego
roku budietowego oraz w planie finansow)m niewygasajapych wydatk6w
budZetolvych ujQtyCh dO realiZaCji W dan)m rOku budZetow)m.

Na koncie 998 ,,ZaangaZowanie wydatk6w bud2etowych roku bieZapego"
ujmu1'e Sic:

"n Ma
-    r6wnowartoS6 sfinansowanych -    wartoS6 um6w, decyzji i innych

\vydatk6w budZetowych w p ostanowieh, kt6rych wykonanie
dan)m rote bud2etow)m, spowoduj e koni ecznoS6

-    r6wnowartoS6 zaangaZowanychwydatk6w,kt6rebetaobcia2alylvydatkirokunastapnego. dokonania wydatk6wbudZetowychwroku bieZap)m.

Zas ady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 998 prowadzi sic Z POdZialem na

prowadz. kont wydatki ujQte W:
ksing -    planie finanso\hr)- jednostki budZetowej danego roku budZetowego,

pomocniczychiichpowiazaniezkontamiksiQgig16wnej -    planie finansow]m niewygasajapych wydatk6w budZeto\vych ujQtyCh
do realizacji w dan)m roku budZetow)m.

z uwzglednieniem podzialek klas)fikacji wydatk6w.

Uwagi Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
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Symbol i nazwakoPta 999 - Zaanga2owanie wydatk6w budZetolvych pIZySZIych lat

PrzyjQte ZaSadyklasyfikacjizdarzeh Konto 999 shlZy do ewidencji prawnego zaangaZowania wydatk6w
budZetowych przyszlych lat oraz niewygasajapych lvydatk6w, kt6re maja
bye zrealizowane w latach nastapnych.

Na koncie 999,,ZaangaZowahie wydatk6w budZeto`vych przyszlych lat"
ujmuje sic:

\\=l\ Ma
-     r6wnowartoS6 -     wysokoS6 zaangaZowanych

zaangaZowanych wydatk6wbudZetowychwlatachpoprzednich,achciaZajapychplanfmanso\vyrokubieZapegojednostkibudZetowej,-planflnansowyniervygasajapychwydatk6wprzeznaczonydorealizacjiwrokubieZapym. wydatk6w lat przyszlych.

Zasady EwidencjQ SZCZeg61owa do konta 999 prowadzi sic Z POdZialem na:

prowadz. kont -    zaanga2owanie zwiazane z planem fmanso\hqm niewygasajapych
ksing wydatk6w budZetowych ujQtyCh dO realiZaCji W lataCh nastapnyCh,
pomocniczychiichpowiazaniezkontamiksingig16wnej -    zaangaZowanie dotyczape pozostalych wydatk6w budZetolvych

przyszlych lat,

z uwzglednieniem podzialek klas)rflkacj i wydatk6w.

Uwagi Na koniec roku konto 999 maze \vykaz)rva6 saldo Ma oznaczajape
zaanga2owanie wydatk6w bud2:etowych I at przyszlych.
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