
Zarz!!dzenie Nr 157/05 
Blirmistrza Toszka 
z dnia 29 grlldnia 2005r. 

w sprawie:lIstalenia zakresu dokumentacji przyj~tych zasad Ipol ityki/prowadzenia 
rachunkowosci w blldzecie Gminy oraz Urz«dzie Miejskim w Toszku. 

Na podstawie art.33 ustJ lIstawy z dnia 8 marca 0 sarnorzqdzie gminnym 
IDz. U.z 2001r.Nr 142, poz.1591 z p6zn.zm./,art.4 i 5,art. 10 ust.1 i 2 ustawy z dnia 
29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowosci IDz.U.Nr 76,poz.694 z p6:i:n.zm.l,Burmistrz Toszka 

zarz!!dza: 

§ 1 
Ustal ic zakladowy plan kont dla budzetu Gminy Toszek oraz Urz«du Miejskiego w TOS7.ku 
stanowiqcy zalqcznik Nr 1 i 2 do niniejszego zarzqdzenia,obejmujqcy; 
1.Okreslenie roku obrotowego i wchodzqcych w jego sklad okres6w sprawozdawczych. 
2.Wykaz kont syntetycznych ksi«gi gl6wnej. 
3.zasady ewidencj i ksi~gowych operacj i gospodarczych na kontach ksi«gi gl6wnej. 
4.zasady wyceny aktyw6w i pasyw6w oraz lIstalenia rozliczenia wynikll finansowego. 
5.zasady prowadzenia ewidencji szczegolowej lanalitycznejlna kontach ksiqg pomocniczych 

w powiqzanill z kontami syntetycznymi Iksi«gi gI6wnej!. 
6.Wykaz dokonywanych uproszczen. 
7.Wykaz organizacji operacji gospodarczych dokonywanych dowodarni zast«pczymi. 
8.Zasady dokonywania odpisow lImorzeniowych lub amortyzacyjnych. 
9.Zasady ochrony danych. 

§ 2 
Ustalic wykaz ksiqg rachunkowych do prowadzenia ewidencji ksi~gowej, stanowiqcy 

zalqcznik Nr 3 do niniejszego zarzqdzenia. 

§3 
Ustalic wzor sprawozdania finansowego skladajqcy sie z bilansll,stanowiqcy zalqcmik 
Nr 4 do niniejszego zarzqdzenia. 

§4 
Traci moc Zarzqdzenie Nr 92/2004 Blirmistrza Toszka z dnia ) 4 wTzeSnia 2004r.w sprawie 
ustalenia zakresu dokllmentacji przyj~tych zasad Ipolitykil prowadzenia rachunkowosci 
w budzecie Gminy oraz Urz~dzie Miej skim w Toszku. 

§ 5 
Nadz6r nad prawidlowym stosowaniem zarzqdzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§6 

Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podj~cia. 

http:IDz.U.Nr
http:5,art.10
http:2001r.Nr


Zahtcznik Nr.1 
do zarzqdzenia ill 157/05 
z dnia 29 grudnia 2005r. 
Bunnistrza Toszka 

Zakladowy Plan Kont 
DJa budi:etu Gminy Toszek 

Wykaz kont 

133 - Rachw1ek budzetu 
134 - Kredyty bankowe 
137 - Rachunki srodk6w fW1duszy pomocowych 
140 - lone srodki pieni~zne 

222 - Rozliczenie dochod6w budZetowych 
223 - Rozliczenie wydatk6w budzetowych 
224 - Rozrachunki budzetu 
227 - Rozliczenie dochod6w ze srodk6w funduszy pomocowych 
228 - Rozliczenie wydatk6w ze srodk6w funduszy pomocowych 
240 - Pozos tale rozrachill1ki 
260 - Zobowiqzania finansowe 
901 - Dochody budietu 
902 - Wydatki budzetu 
907 - Dochody z funduszy pomocowych 
908 - Wydatki z funduszy pomocowych 
909 - Rozliczenia mi«dzyokresowe 
960 - Skumulowana nadwyzka lub medob6r na zasobach budzetu 
961 - Niedob6r lub nadwyzka budzetu 
967 - Fundusze pomocowe 

Konta pozabilansowe 

991 - Planowane dochody 
992 - Planowane wydalki budzetowe 
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Opis kont 

I. Konto 133 - "Rachunek budzetu" 
Konto 133 sluzy do ewidencji operacji pieni~znych dokonywanych na bankowych 
rachunkach budzetu. Zapisy na koncie 133 dokonywane Sq 'W)'lqcznie na podstawie 
dowod6w bankowych i mUSZq bye zgodne z zapisami w ksi~gowosci banku. W razie 
stwierdzenia bl«du w dowodzie bankowym , ksi«guje si~ sumy zgodnie z wyciqgiem , 
natomiast r6Znic~ 'W)'nikajqcq z bl~du odnosi s i ~ na konto 240, jako "sumy do 
'W)'jasnienia" . R6Znic~ t« wyksi~gowuje si« na podstawie dokumentu bankowego 
zawierajqcego sprostowanie bl«du 

Na stronie Wn konta 133 ujmuje s i ~ 

L.p 
Trese Operacji 

Konto 
przeciwstawne 

Ma 
1 
2 

3 

4 
5 

Wplyw subwencji , dotacji celo'W)'ch, dochody wlasne gminy 
Wplyw srodk6w pieni«znych w drodze. Wplyw naleznych 
dochod6w budzetu, sUbwencji , dotacji. Srodki rozliczane w 
czaSle 
Wplyw dochod6w zrealizowanych przez Urz«dy Skarbowe 
stanowiqcych doch6d budzetu pailstwa ludzia!y w PITI 
Wplyw na rachunek bankowy otrzymanego kredytu bankowego 
Wplyw subwencj i , dotacj i celoVo)'ch dotyczqcych nas t~pnego 

okresu sprawozdawczego, a obj ~ tych Vo)'ciqgiem bankowych 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 

901 
140 

224 

134 
140 

Na stronie Ma konta 133 UlmUJe Sl~: 

L. p 
Trese Operacji 

Konlo 
przeci wstawne 

Wn 
1 

2 
, 
J 

Zrnniejszenie , zwrot nienaleznie pobranych dochod6w 
budzetowych , zwrot nie 'W)'korzystanej dotacj i celowej 
Splata kredytu bankowego 
Przekazanie srodk6w budzetoVo),ch na dzialalnose podleglyc h 
jednostek. 

901 

134 
223 

Konto 133 maze Vo)'kazywae saldo Wn lub saldo Ma. 

Saldo Wn konta 133 oznacza stan srodk6w pieni~znych na rachunku budze!u, a saldo 

Ma konta 133 kwot~ 'W)'korzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na 

rachunek budzetu. 
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II. Konto 134 - "Kredyty bankowe" 

Konto 134 slliZy do ewidencj i kredyt6w bankowych zac i qgni~tych na finansowanie 

budzetu. 


Na strollie Wn konta 134 uJmuJe Sl«: 


L.p 
Trese Operacji 

Konto 
przeciwstawne 

Ma 
1 Splat~ Iub umorzeme kredytu 133 

Na stronie Ma konta 134 uJmuJe Sl~ 

L.p 
Trese Operacj i 

Konto 
przeciwstawne 

Wn 
1 Kredyt bankowy na finansowanie budZetu 133 

III Kon to 137 - "Rachunki srodk6w funduszy pomocowych" 

Konto 137 sluzy do ewidencji srodk6w pieniyZnych otrzymanych w ramach realizacji 
zadaiJ z funduszy pomocowych , w zakresie kt6rych umowa lub przepis okreslajll 
koniecznose wydzielenia srodk6w pomocowych na odr~bnym rachunku bankowych 
Na stronie Wn konta 137 ujmuje s i ~ : 

L.p 
Trese Operacji 

Konlo 
przeciwstawne 

Ma 
I Wplywy srodk6w z funduszy pomocowych 227 

Na stronie Ma konta 137 uJmuJe Sl~ 

L.p 
Trese Operacj i 

Konto 
przeciwstawne 

Wn 
1 I Srodki przelane z rachunk6w srodk6w funduszy pomocowych 

na pokrycie wydatk6w jednostek realizujllcych zadanie 
228 

..-

Konlo 137 moze wykazywae sal do Wn , kt6re oznacza stan srodk6w pochodzllcych z 
funduszy pomocowych na rachunkach bankowych 
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IV. Konto 140 - "Inne srodki pienirine 

Konto 140 sluzy do ewidencj i srodk6w pieni~znych w drodze, w tym : 

1I.Srodk6w otrzymanych z innych budzet6w w przypadku ,gdy s rodki te zostaly 
przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i Sq obj«te wyciqgiem bankov.rym 
z datq nastl(pnego okresu sprawozdawczego 

2/.Kwot wplaconych przez inkasent6w za posrednictwem poczty lub bezposrednio do 
banku z tytulu dochod6w budzetowych, w wypadku potwierdzenia przez bank w 
nast~pnym okresie sp rawozdawczym 

3/.przelew6w dochod6w budzetowych zreali zowanych przez bank p!atnika w okresie 
sprawozdawczym i obj~tych wyciqgami bankowymi z rachunku biezqcego w 
tJast~pnym okresie sprawozdawczym Srodki pieni ~zne w drodze ewidencjonowane Sq 
na tym koncie na p rzetomie okres6w sprawozdawczych 

Na stronie Wn konta 140 ujmuje siy: 

L.p Trese operac.ll Konto 
przeciwstawne 

Ma 
1 Nalezne dochody budzetu - subwencje , dotacje celowe za dany 

rok przekazane w ostatnich dniach roku , kt6re nie zostaly 
wykazane w ks i ~gowosci banku za dany rok budzetowy na 
rachunku bankowym budzetu 

901 

Na stronie Ma konta 140 uJmuJe Sly : 

L.p Trese operacJI Konto 
przeciwstawne 

Wn 
1 Wplyw subwencji , dotacji ce10wych dotyczqcych nastl(pnego 

okresu sprawozdawczego , a obj«t)'ch wyciqgiem bankowych 
poprzedniego okresu sprawozdawczego 

133 

V.Konto 222 - "Rozliczenie dochod6w budzetowych" 

Konto 222 sluz), do ewidencji rozliczeii zjednostkami budzetowymi z tytulu zrealizowanych 
przez te jednostki dochod6w budzetowych. 
Ewidencjl( szczego!owq prowadzi siy w sposob umozliwiajqcy ustalenie stanu rozliczen 
z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi z tytutu zrealizowanych przez nie dochodow 
budzetowych. 
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Na stronie Wn konta 222 ujmuj''e-"s"'iy"':___ _ ______ 
L.p. Trese operacj i I Konto 

I Przeniesienie sum dochod6w budzetowych zr:alizowanych przez± 1 przeCI~~tawne 
I Jednostkl budzetowe na podstawle sprawozdan okresowych 90 1 
-~ - - . ' --

Na stronie Ma konta 22211jmuje siCC._____ 

L.p. Trese operacji Konto 
przeciwstawne 

Ma 

Okresowe przeJewy na rachunek budzetu dochod6w budzetowych 

zrealizowanych przez jednostki budzetowe 
 133 

---'-

Vl.Ko nto 223 - "Rozliczenie wydatk6w bud:i:etowych" 


Konto 223 sluzy do ewidencj i rozliczen z jednostkami budzetowymi z tytulu 

dokonanych przez te jednostki wydatk6w budzetowych. 


Na stronie Wn konta 223 ujmuje si«: 


L.p 
Trese operacJI 

Ko nto 
przeciwstllwne 

Ma 
1 Srodki przelane z rachunku budzetu na pokrycie wydatk6w 

jednostek budzetowych., 
133 

Na stronie Ma konta 223 uJ muJe SI«: 

L.p 
Trese operacJI 

Komo 
przeciwstawne 

Wn 
1 Wydatki dokonane przez jednostki budzetowe w wysokosci 

wynikaj'lcej z okresowych sprawozdafl 0 wydatkach budzetowych 
902 

Ewidencj" szczeg610wit do konta 223 prowadzi si~ w spos6b umozliwiaj itcy ustalenie 
stanu rozliczen z poszczeg61nymi jednostkami budzetowymi z tytulu przelanych na ieh 
rachunki srodk6w budzetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanyc h prz.ez ni e 
wydatk6w budzetowych. 
Saldo Wn koma 223 oznacza stan przelanych srodk6w na rachunki bie4ce jednostek 

budzetowych , lecz niewykorzystanych na pokryc ie wydatk6w budzetowych 


VII.Konto 224 - " Rozrachunki bud:i:etu" 


Konto 224 sluzy do ewidencj i rozrachunk6w z innymi budzetami , a w szczegolnosci : 
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I) rozliczen dochod6w budzetowych realizowanych przez urz~dy skarbowe na rzecz 
budzetu 

2. rozliczen z tytulu udzial6w w dochodach innych budzet6w 
3)rozrachunk6w z tyt ulu dotacj i i subwencji 
4 rozrachunk6w z tytulu dochod6w pobranych na rzecz budzetu panstwa 

Ewidencja szczeg610wa do konta 224 powinna umozliwie ustalenie stanu naleznoSci 
zobowi<tZlln wedlug poszczeg61nych tytu16w oraz wedlug poszczeg61nych budzet6w. 

Na stronie Wn konta 224 ujmuje si~: 

L.p 
Trese operacji 

Konlo 
przeciwstawne 

Ma 
1 

2 

Ud zial w dochodach budzetu panstwa realizowanych przez 
urz~dy skarbowe wykazanych w sprawozdawczosci urz'Cdu 
skarbowego . Rozrachunki z innymi budzetami. 
Zwrot nadmiemie pobranych dochod6w do urz~du skarbowego , 
z tytulu udzial6w stanowiqcych doch6d budzetu panstwa 
podatkach 

901 

133 

Na stronie Ma konta 224 ujmuj e si~: 

L.p 
Trese operacJI 

Konto 
przeciwstawne 

Wn 
1 Wplyw dochod6w reali zowanych przez urz~dy skarbowe 

stanowiqce doch6d budzetu 
133 

Konto 224 moze wykazywae dwa salda. 

Saldo Wn konta 224 oznacza stan naleznosci , a saldo Ma konta - stan zobowi <jZan z 

tytulu pozostalych rozrachunk6w. 


VIII. Konto 227 - "Rozliczenie dochodow ze srodkow funduszy pomocowych" 

Konto 227 sruzy do ewidencji rozliczen z jednostkami z tytulu zrealizowanych 
dochod6w dotyczqcych funduszy pomocowych 
Na stronie Wn konta 227 ujmuje si«: 

L.p 
Trese Operacji 

Konto 
przeci wstawne 

Ma 
1 Dochody zrealizowane przez jednostk~ w wysokosci wynikaj'lcej 

ze sprawozdan 0 dochodach 
907 
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Na stronie Ma konta 227 uJmuJe Sl~ 

L.p 
Trese Operacji 

Konto 
przeciwstawne 

Wn 
1 Przelewy dochod6w na rachunek srodk6w funduszy 

pomocowych 
137 

Konto 227 moze wykazywae dwa salda 
Sal do Wn konta 227 oznacza stan dochod6w zrealizowanych przez jednostk« 
[ obi«tych okresowyrni sprawozdaniami , lecz nieprzekazanych na rachunek srodk6w 
funduszy pomocowych 
Saldo Ma konta 227 oznacza stan dochod6w przekazanych przez jednostki na rachunek 
srodk6w fundu szy pomocowych, lecz nieobj'itych okresowymi sprawozdaniami. 

IX. Konto 228 - "Rozliczenie wydatk6w ze srodk6w funduszy pomocowych" 

Konto 228 s!uZy do ewidencji rozliczen z jednostkami z tytutu dokonyvvanych przez Ie 
jednostki wydatk6w ze srodk6w fundu szy pomocowych 
Na stronie Wn konta 228 ujmuj e s i ~: 

L.p 
Trese Operacji 

Konto 
przeciwstawne 

Ma 
I Przelew z rachunku srodk6w funduszy pomocowych na 

pokrycie wydatk6w jednostek 
133,137 

Na stronie Ma konta 228 uJmuJ e Sl<e 

L.p 
Trese Operacji 

Konto 
przeci w~tawne 

Wn 
1 Wydatki dokonane przez j edno stk~ w wysokosci wynikajllcej z 

okresowych sprawozdan tych i ednostek 
908 

Saldo Wn konta 228 oznacza stan przelanych srodk6w funduszy pomocowych na 
rachunki jednostek , lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatk6w 
Ewidencj« szczeg610wll do konta 228 prowadzi si<e w spos6b wnoz[iwiaj llce ustalenie 
strulU rozliczen z poszczeg61nymi jednostkami z tytulu przelanych na rachunki srodkow 
przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatk6w ze srodk6w fundus;o:/ 
pomocowychO 

X. Konto 240 "Pozostale rozrachunki" 

Konto shlZy do ewidencji innych rozrachunk6w zwillzanych z realizacj ~ budzetu , z 
wyjlltkiem rozrachunk6w i rozliczen ujmowanych na kontach 223 ,224 . 
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Ewidencja szczeg610wa do konta 240 powinna umozliwie ustalenie stanu rozrachunk6w 
wedlug poszczeg61nych tytul6w oraz wedlug kontrahent6w. 

Konto 240 moze wykazywae dwa salda. 

Saldo Wn konta 240 oznacza stan naleznosci, a saldo Ma konta 240 stan zobowiqzail 
z tytulu pozostalych rozrachunk6w. 

XI.Konto 260 - "Zobowil!zania fmansowe" 

Konto 260 sluzy do ewidencji zobowiazati zaliczanych do zobowiqzail finansowych .z 
wyjqtkiem kredyt6w bankowych a w szczeg61nosci z tytulu zaciqgni~tych poZyczek. 
Ewidencja szczeg610wa do konta 260 powinna zapewniae mozliwosc ustalenia stanu 
zobowiqzan z poszczeg61nymi kontrahentami. 

Na stronie Wn konta 260 ujmuje sil(: 
:-L.p.' .. Tresc'~peracjj Konto 

przeciwstawnc 
Ma 

---j-_ .. .. _

1 Splata zaciqgni~tych pozyczek 133~ 
2 ISplata zaciqgni~tych pozyczek pomost.owych 133 

---- - - -'----

Na stronie Ma konta 260 ujmuje siy: 

L.p. Trese operacji Konto

I I=~i~"w" I 
~~~tYCh pozyczek na rachunek bll._d_z_et_u______"-_·r- ~; 
XII. Konto 901 - "Dochody bud:ietu" 


Konto sluzy do ewidencji osiqgni~tych dochod6w budtetu 


Na stronie Ma konta 901 ujmuje si~ dochody bud:i:etu: 


L.p TreSc operacJ I KOnlo 
przeciwstawne 

Wn 
1 
2 

3 

Dochody wlasne budzetowe , subwencje , dotacje 
Z tytulu rozrachunk6w z innymi budzetami za dany rok 
bud:i:etowy na podstawie sprawozdan (np : urz~dy skarbowe) 
Nalezne dochody bud:i:etu - subwencje, dotacje celowe za 
dany rok przekazane w ostatnicb dniach roku , ktore nie 
zostaly wykazane w ksi~gowosci banku za dany rok 
budZetowy na rachunku bankowym bud:i:etu 

133 
224 

140 
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Na stronie Wn konta 901 uJmuJe Sly dochody budzetu: 

L.p 
Trese operacJI 

Konto 
przeciwstawne 

Ma 
1 

2 

Zmniej szenie ,zwrot nienaleznie pobranych dochod6w 
budzetowych , subwencji , dotacji 
Zmniejszenie , zwrot nienaleznych dochod6w zrealizowanych 
przez urz«dy skarbowe 

133 

224 

Ewidencja szczeg610wa do konta 901 powinna umozliwie ustalenie stanu 
poszczeg61nych dochod6w budzetu wedlug podziaJek klasyfikacji budzetowej 
Saldo Ma konta 901 oznacza sumy osiqgniytych dochod6w budzetu za dany rok. 
Pod dat" ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 901 przenosi sic< na konto 961 
"Niedob6r lub nadwyzka budzetu" 

XIII. Konto 902 - "Wydatki budietu" 

Konto sluzy do ewidencji wykonanych wydatk6w budzetu 

Na stronie Wn konta 902 ujmuje siy 

L.p TreSe operacji Konto 
przeci wstawne 

Ma 
1 Wykonane wydatki jednostek budzetowych na podstawie 

sprawozdait 
223 

Na stronie Ma konta 902 ujmuje si« przeniesienie, w kOl1cU roku sumy dokonanych 
wydatk6w budzetowych na konto 960. 

Ewidencja szczeg610wa do konta 902 powirma umozliwie ustalenie stanu 
poszczeg6lnych wydatk6w budzetu wed!ug podzialek klasyfikacji budzetowej 
Saldo Wn konta 902 oznacza sumc< dokonanych wydatk6w budzetu za dany role 
Pod dat" ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 902 przenosi sic< na konto 961 
"N iedob6r lub nadwyzka budzetu" 

XIV. Konto 907 - "Dochody z funduszy pomocowych " 

Konto 907 sluzy do ewidencji osiqgniC<tych dochod6w z tytulu realizacj i fur d·;.szy 
pomocowych 



Na stronie Wn k{)nta 907 uJilluJe Sl~: 

Lp Tresc operacji Konto 
przeciwstawne 

Ma 
1 Przeniesienie w koncu roku sumy osi'lllni~tych dochod6w 967 

Na slronie Ma k{)nta 907 uJilluJe si~: 

Lp 
TreSc operacji 

Konlo 
przeci wstawne 

Wn 
1 Dochody osi'lllfli«te z tytUhl realizacj i na podstawie 

sprawozdafl 
227 

Ewidencja szczeg610wa do konta 907 powinna uillozliwic ustaJenie stanu 
poszczeg61nych dochod6w funduszy wed1ug ich rodzaj6w. 

xv. Konlo 908 - "Wydatki z funduszy pomocowych" 

Konto 908 s1uzy do ewidencji dokonywanych wydatk6w w ci~Zar srodk6w funduszy 
pOillocowych 

Na stronie Wn konta 908 UJillUJe Sl«: 

L.p Tresc operacji Komo 
przeciwstawne 

Ma 
1 Wydatki na podstawie sprawozdan jednostek z realizacj i 

wydatk6w ze srodk6w funduszy pOillocowych. 
228 

Na stronie Ma konta 908 UJillUJC Sl~ : 

Lp 
TreSe operacJI 

Konto 
przeciwstawne 

Wn 
1 Przeniesienie w koncu roku , sumy dokonanych wydatk6w 967 

Ewidencja szczeg610wa do konta 908 powinna uilloZliwic ustalenie stanu 
poszczeg61nych wydatk6w funduszy pOillocowych. 
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XVI. Konto 909 - "Rozliczenia mi~dzyokrcsowe" 

Konto 909 sluzy do ewideneji rozliezez rnil(dzyokresowych. 

Ewidencja szezegolowa do konta 909 powinna urnozliwiac ustalenie stanu rozliczen 

rnil(dzyokresowych wedlug ieh tytulow. 

a stronie Wn konta 909 u::Ji..rn..uOJi.o::e-'s"'i,,"':'  _ _ _ ._ _ _ 
L. p. I TreSc operacj i Konto- - l 

przeciwstawne 

1----+ -----  - .. - - ---"-  - -".-  --.._ --+ Ma 

Przypis w styczniu otrzymanej w grudniu a zaliezanej do dochodow 

J 
Istycznia sUbwencji oswiatowej 901 

2 Przypis w styezniu otrzymanych w grudniu a zaliczonyeh do 
· doehodow stycznia dotacji celowych 901-L_____ _ ~~~~ ____ ___~~_ .__L

Na stronie Ma konta 909 ujrnu"'ie:...s"'i"',,:'--_ _ _ ____ 

L.p. Trese operacji Konlo 

przeci wstawne 


Wn 


Otrzyrnana w grudniu subwencja oswiatowa za styczen nastl(pnego 

roku 
 133,224 

XVII . Konto 960 - "SkuIDulowana nadwyzka lub niedob6r na zasob ach budzetu" 

Konto 960 sluzy do ewidencji stanu skumulowanyeh niedoborow lub nad wyzek 

budzetowych z lat ubieglych. 

W ciqgu roku konto 960 przeznaczone jest do ewideneji operaeji dotycz'l.eyeh 

zmniejszenia lub zwi~kszenia skurnulowanyeh niedoborow lub nadwyzek budzelu. 


Na stronie Wn konta 960 ujrnuje si~: 

L.p TreSe operacJl Konlo 
przeciwstawne 

Ma 
I N iedobor dane go roku budzetowego 961 

Na stronie Ma konta 960 ujrnuje SII(: 

L.p 
Trese operacJl 

Konlo 
przeci wsta\\'11C 

Wn 
I N adwyzka danego roku budzetowego 96 1 



1 


Konto 960 moze wykazywac saldo Wn lub saldo Ma 
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru, a saldo Ma konta 960 
- stan skumu]owanej nadwyzki budZetu. 

XVIII. Konto 961 - "Niedob6r lub nadwyzka budzetu" 

Konto 961 stuzy do ewidencji wyniku wykonania budzetu, czyli deficytu lub 
nadwyzki. 

Na stronie Wn konta 961 uJmuJe SH<: 

L.p 
Trese operacJl 

Konto 
przeciwstawne 

Ma 
1 Poniesione w ciqgu roku wydatki budi etu 

Przeniesienie salda na skwnulowanq nadwyik~ budZetowq 
902 
960 

Na stronie Ma konta 961 uJmuJe S l~ : 

L.p 
Trese operaCJI 

Konlo 
przeciwstawne 

Wn 
1 Zreal izowane w ciqgu roku dochody budi etowe 

Przeniesienie salda na skumulowany niedob6r budietu 
901 
960 

W ewidencji szczeg610wej do konta 961 wyodr«bnia si(( zr6illa zwi«kszen i rodzaje 

znmiejszen wyniku wykonania budi.etu stosownie do potrzeb sprawozdawczych. 

Na koniec roku konto 961 moie wykazywac saldo Wn lub Ma. Saldo Wn ozoacza 

stan deficytu budzetu, a saJdo Ma stan nadwyiki. 

W nast~pnym roku , pod datq zatwierdzenia budZetu saldo konta przenosi si~ na konto 

960 -Skumulowana nadwyZka lub niedobor na zasobach budietu" 


X IXXonto 967 -" Fundusze pomocowe" 


Konto slui y do ewidencji stanu funduszy pomocowych .Pod datq ostatniego dnia rokll 

budZetowego na stronie Wn konta 967 ujmuje si« saldo konta 908, ana stronie Ma 

saldo konta 907. 




Konta pozabilansowe 


l.Konto 991 - "Planowane dochody budi:etu" 


Konto 991 sluzy do ewidencji planu dochod6w budzetowych oraz Jego zmlan. 


Na stronie Wn konta 991 uJmuJe SI«: 


L.p 
TreSe operacji 

1 Zmiany zmmeJsza.li\.ce budzet w ciqgu roku na podstawie 
uchwal 

Na stronie Ma konta 991 uJmuJe SI~ : 

L.p 
Trese operacj i 

I Planowane dochody budzetu oraz zmiany zwi«kszaji\.ce plan 
budzet w ci'lgu roku na podstawie uchwal 

Saldo Ma konta okresla w cif\.gu roku wysokose planowanych dochod6w budzelu . 
Pod datq ostatniego dnia roku budzetowego sum« r6wni\. saldu konta ujmuje sir;; 
Na stronie Wn konta 991 

2.Konto 992 - "Planowane wydatki budi:etu" 


Konto 992 s!uZy do ewidencji planll wydatk6w blldzetowych oraz jego zmlan. 


Na stronie Wn konta 992 ujmllje si«: 


L.p 
Trese operacii 

1 Planowane wydatki budzetu oraz zmiany zwi«kszaji\.ce plan 
budzet w cif\.gu roku na podstawie uchwal 

Na stronie Ma konta 992 uJmuJe Sl,, : 

L.p 
Trese operacj i 

1 Zmiany zmnleJszaJqce budzet w cifl.gU roku na podstawie 
lIchwai 

Saldo Wn konta okres la w cif\.gu roku wysokose planowanych wydatk6w blldzetll. 
Pod dati\. ostatniego dnia roku budzetowego sum« r6wni\. saldu konta uj muje s i~ 

Na stronie Ma konta 992 



Zal!!czoik Dr 2 
do Zarzlldzeoia nr 157/05 
z dnia 29.1 2.200Sr. 
Burmistrza Toszka 

1. Okreslenie roku obrotowego i wehodz'teyeh w jego sklad okres6w sprawozdawezych, 

Na podstawie art. 3 ust I pkt 8 i 9 ustawy 0 raehunkowosci ustala si.,:, ze rokiem 

obrotowym w Urz.,:dzie Miej skim Toszek jest okres 12 miesi.,:cy od I stycznia do 

31 grudnia ka:zdego roku kalendarzowego, a okresami sprawozdawczymi b"d't 

poszczeg61ne miesi'tce w roku obrotowym. 

2, Wykaz koot syotetycznych (ksi~gi glowoej). 

Na podstawie ROZpoTZ'tdzeoia Ministra Finans6w z dnia 18 grudnia 200 I roku w 

sprawie szczeg61nyeh zasad rachunkowosei oraz plan6w kont dla budzetu panstwa 

budzet6w jednostek samorz'tdu terytorialnego oraz niekt6rych jednostek sektora fi oans6w 

publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752) w Urz"dzie Miejskim w Toszku ustala si" 

nast<;pujqcy wykaz kont syntetycznych, sluz'tcych do ksi<;gowania operacji i zdarzen 

gospodarczych: 

Symbol konla Wyszczeeolnienie koot 

OIl 

013 

020 

030 

071 

072 

080 

Zespol 0 - Maj!!tek trwaly 

Srodki trwale 

Pozostale srodki trwale 

Wartosci niematerialne i prawne 

Dlugoterminowe aktywa finansowe 

Umorzenie srodk6w trwalyeh oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

Umorzeni e pozostalyc h srodk6w trwaJyeh oraz wartosei niematerialnych i 

prawnych 

Inwestveie / srodki trwale w budowie / 
Zespoll - Srodki pienif:inc i rachunki bankowe 

101 Kasa 

130 Rachunek biezqcy jednostek budzetowych 

135 Raehunek srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia 

139 Inne rachunki bankowe 

140 Kr6tkoterrninowe papiery wartoseiowe i inne srodki pieni<;:zne 



201 

221 

223 

225 

226 

228 

229 

231 

234 

240 

290 

400 


401 


Zesp612 - rozrachunki i roszczenia 

Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

Naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych 

Rozliczenie wydatk6w budzetowych 

Rozrachtmki z budzetami 

D1ugoterminowe naleznosci budzetowe 

Rozliczenie wydatk6w ze srodk6w funduszy pomocowych 

Pozostale rozrachunki publiczno- prawne 

Rozrachunki z tytulu wynagrodzen 

Pozostale rozrachtmki z pracownikami 

Pozostale rozrachunki 

Odpisy aktualizuji\ce nalemosci 
Zesp61 4 - Koszty wedlug rodzajow i ich rozliczenie 

Koszty wedlug rodzaj6w 

Amortyzacja 
Zespol 7 - Przychody i koszty ich uzyskania 

740 Dotacje i srodki na inwestycje 

750 Przychody i koszty finansowe 

761 Pokrycie amortyzacji 
Zespol S - Fundusze, rezenvy i wynik finansowy 

800 Fundusz jednostki 

810 Dotacje budzetowe oraz srodki z budzetu na inwestycje 

840 Rezerwy i rozliczenia mic;:dzyokresowe przychod6w 

851 Zakladowy Fundusz Swiadczen Socjalnych 

853 Fundusze pozabudzetowe 

860 Straty i zyski nadzwyczaine oraz wynik finansowy 

Konta pozabilansowe 

997 Zaangazowanie srodk6w funduszy pomocowych 

998 Zaangazowanie wydatk6w budzetowych roku biez'lcego 

999 Zaangazowanie wydatk6w budzetO}¥ych przyszlych lat 



3.Zasady ewidencji ksi~gowej operacji gospodarczych na kontach ksi~gi gl6wDej 

Konta ugrupowane w zespole 0 - "Majlttek trwaly" SfuZ'l do ewidencji ksi«gowej 

wartosci pocz'ltkowej i dokonywanych od niej odpis6w umorzeniowych 

(amortyzacyjnych) odnosz'lcych siC( do wyodr«bnionych grup skladnik6w maj'ltku 

trwalego. 

Konto 011- "Srodki tnvale" 

Na koncie 0 II ewidencjonuje si« stan, zwi«kszenia oraz zmniejszenia wartosci 

pocz'ltkowej podstawo"-"ych srodk6w trwa!ych, tj. w!asnych i otrzymanych w trwaly 

zarz'1cd !ub nieodp!atne uzywanie. 

Konto 011 moze ,,-"ykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w trwalych w wartosci 

pocz'1ctkowej, ewentualnie skorygowanej w wyniku aktualizacji wyceny lub inwestycji 

ulepszaj<l.cych. 

Typowe zapisy strony Wn koma 011 

L.p Trese operacii 

Kanto przeciwslawne 

Ma 

1. 

2. 

3. 

Przyj«cie do eksp!oatacji srod.k6w trwalych uzyskanych w 

wyniku: 

- zakupu gotowych srodk6w trwalych nie "-"ymagaj<l.cych 

montazu (w cenie nabycia), 

- zakoilczonej inwestycj i, 

- nieodplatnego otrzymania, 

Zwi«kszenie wartosci pocz'1ctkowej srodka trwalego 0 koszty 

inwestycji ulepszaj<l.cej. 

Zwi«kszenie wartosci pocz<l.tkowej srodka tnvalego w "-"yniku 

urz«dowej aktualizacji "-"yceny. 

201,130, 101 

201 

800 

080 

800 

Typowe zapisy strony Ma konta 011 

L.p. TreSe operacj i 

Konto przeciwstawne 

Wn 

1. Wycofanie srodk6w trwalych z eksploatacji z tytulu: 

- postawienia w stan likwidacj i na skutek zuzycia lub 

zdarzen ia !osowego, 

- sprzedaZy 

Zmniejszenia wartosci pocz'1ctkowej srodka trwalego na skutek 

800 

800 



2. czysciowej likwidacji . 800 

Nieodplatne przekazanie srodka trwalego. 

3. Obnizenie wartosci pocz<\.tkowej srodka trwaJego w wyniku 800 
4. 

urZydowej aktuaJizacji wyeeny. 
800 

Konto 013 - "Pozostale srodki trwale" 


Na koneie 013 ewidencjonuje siy stan oraz zwi\ekszenia i zllU1iejszenia wartosci 


pozostalych srodk6w trwalyeh, jesli podlegaj <\. one ewidencji ilosciowo - wartoSciowej. 


Konto 013 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznaeza stan pozostalych srodk6w trwalych 


w wartosei poez<\.tkowej. 


Typowe zapisy strony Wn konta 013 


L.p Trese operaci i 

Konto przeciwstawne 

Ma 
1. 

2. 

3. 

Przyjycie pozostalyeh srodk6w trwalych bezposrednio z 

zakupu. 

Ujawnione nadwyzki 

Otrzymanie nieodplatne uzywanyeh srodk6w. 

101 , 130, 20 1 

240 

072 
Typowe zaplsy strony Ma konta 013 

L.p Trese oper.cj i 

Kanto prZeciw!H8\YUC 

Wn 
1. 

2. 

Rozch6d pozostatyeh srodk6w trwaJych na skutek: 

- zuzycia lub sprzedazy, 

- niedobor6w i szk6d. 

Nieod platne przekazanie 

072 

240 

072 

1(onto 020 - "Wartosci niematerialne i prawne" 

Na koncie 020 ewidencjonuj e si\e wartose poczqtkow<\. stanu, przychodu i rozehodu 

wartosci niematerialnyeh i prawnyeh. Konto 020 moze wykazywae sal do Wn, kt6re 

oznaeza wartosc poezqtkow<\. byd<\.eyeh na stanie wartosei niematerialnyeh i prawnyeh. 

Typowe zapisy strony Wn konta 020 

L.p. Trese operacj i 

Konto przeciwsUlwne 

Ma 

1. Zakup wartosei niemateriaJnyeh i prawnyeh: 

- o wartosei powyzej okreslonej przepisami (urnarzanyeh 

stopniowo ), 

080, 130, 20 1 



130,201o wartosci podlegajqcej jednorazowemu umorzeniu. 

Typowe zapisy strony Ma konta 020 

L.p. Trese operacii 

Konto przeciwstawne 

Wn 

1. Rozch6d wartosci niematerialnych i prawnych: 

- podstawowych umarzanych stopniowo, 

- pozostaiych umarzanych w 100% 

800 

072 

Konto 030 - Dlugoterminowe aktywa finansowe 

Konto 030 sluZy do ewidencji diugotrwalych aktyw6w finansowych, a w 

szczeg6lnosci: 

Typowe zapisy strony Wa konta 030 

L.p. TreSe operacj i 

Konto przeciwstawne 

Ma 

1 Wniesione udzialy pieni~zne lub rzeczowe do obcych 

podmiot6w gospodarczych 

Wniesione aporty rzeczowe 

- srodki trwale 

- wartosci niematerialne 1 prawne 

Podwyzszenie wartosci nabytych udzial6w 

101 ,130 

OIl 

020 

750 

Typowe zapisy strony Ma konta 030 

L.p. TreSc operaci i 

Konto przeciwstawoc 

Wn 

1 

2 

3 

Sprzedaz dlugoterminowych papier6w wartosciowych 

Wycofanie udzia16w z innej jednostki 

- rzeczowych 

- pieni~znych 

Obnizenie wartoSci udzial6w i papier6w wartosciowych 

750 

0 11 

101,130 

750 

Konto 030 moze wykazywac saldo debetowe Wn, kt6re wyraza stan aktyw6w 

finansowych 



Konto 071 - "Umorzeoie srodk6w trwalych oraz wartosci niematerialnvch i 

prawnych" 

Konto 071 siuZy do ewidencji zmniejszen wartosci poczqtkowej z tytulu umorzenia 


podstawowych srodk6w trwal:ych i podstawowych wartosci niematerialnych i prawnych, 


kt6re podIegaj'l stopniowemu umorzeniu wedtug stawek amortyzacyjnych . 


Konto 071 moze wykazywac saldo Ma, kt6re ",yraza stan umorzenia wartosci srodk6w 


trwalych i wartosci niematerialnych i prawnych .. 


Typowe zapisy strony Wn konta 071 


L.p Trese operacj i 

Konto przeciwstawne 

Ma 

l. 

2. 

Wyksi«gowanie podstawowych srodk6w trwaiych i 

podstawowych wartosci niematerialnych i prawnych 

wycofanych z eksploatacji w wyniku : 

- postawienia w stan likwidacji na skutek zni szczenia Iub 

zuzycia, 

- rozehodowania, 

- z tytulu sprzedazy lub nieodplatnego przekazania, 

- rozchodowania z tytutu niedobor6w. 

Urz«dowe zmniej szeni e wartosci umorzenia wskutek 

aktualizacii wartosci srodk6w trwalych. 

800 

800 

800 

240 

800 

Typowe zaplsy strony Ma konta 071 

L.p Trese operac j i 

Konto przeciws1awne 

Wn 

1. 

2. 

Naliczone za okres umorzenie srodk6w trwalych oraz 

wartosei niematerialnych i prawnyeh 

Urz«dowe zwi«kszenie umorzen w zwi'lzku z aktualizaej'l 

wartosei pocz'ltkowej podstawowyeh srodk6w trwalyeh 

podIegajqcych stopniowemu umorzeniu. 

800 

800 

Konto 072 - "Umorzeoie pozostalych srodk6w trwalvch oraz wartosci 

oiematerialnvch i prawnych" 

Konto 072 siuzy do ewidencji zmniejszen wartosei poezqtkowej z tytuiu umorzenia 

pozostalyeh srodk6w tTwalyeh i wartosei niemateri alnych i prawnyeh, kt6re podleg~ 'l 

umorzeniu jednorazowo w pelnej wysokoSci, w miesi'teu wydania ieh do uZywania. 



Konto 072 moze wykazywa6 saldo Ma, kt6re wyraZa stan umorzenia wartosci pocz'lctkowej 

srodk6w trwaiych i wartosci niematerialnych i prawnych umorzonych w pe1nej wartosci w 

miesi'lccu wydania ich do uzywania. 

Typowe zapisy strony Wo konta 072 

L.p TreSe operacji 

Konto przeciwsta\.V1,e 

Ma 
l. Wyksi~gowanie dotychczasowego umorzenia pozostalych 

srodk6w trwaiych i pozostalych wartosci niematerialnych i 

prawnych rozchodowanych z tytulu: 

- likwidacji , sprzedazy, 

- nieodplatnego przekazania, 

- niedoboru lub szkody. 

013 

013 

240 

Typowe zapisy strony Ma konta 072 

L.o TreSe oDeracii 

Konto przeciWSI8\\lTle 

Wn 

l. 

2. 

Odpisy umorzeniowe naliczane od nowych wydanych do 

uzywania pozostalych srodk6w trwalych oraz pozostalych 

wartosci niematerialnych i prawnych. 

Umorzenie dotychczasowe pozostaiych srodk6w trwaiych oraz 

pozostaiych wartosci niematerialnych 

400 

013 

Kooto 080 - "Inwestycje (srodki tnvale w budowie) 

Konto 080 sluzy do ewidencji koszt6w inwestycji rozpoczl(tych oraz rozliczenia 

koszt6w inwestycji na uzyskane efekty. 

Ewidencj a szczeg610wa do konta 080 powinna bye prowadzona dla poszczeg61nych 

zadan inwestycyjnych 

Konto 080 moze wykazywa6 saldo Wn , kt6re oznacza koszty inwestycji nie 

zakonczonych. 



Typowe ZaplSY strony Wn konta 080 

Lo Trese ooeracii 

Konto przeciwstawne 

Ma 

I Roboty dostawy i uslugi zwia;zane z przygotowaniem I 

realizacj't inwestycji wykonane przez zewTI«trznych 

kontrahent6w 

101 ,201 

2 Zakup inwestycji rozpocz«tych przez inne jednostk i 130,201 

3 Nieodplatne otrzymanie inwestycji rozpocz.,:tych 800 

4 R6wnowartosc nieodplatnych swiadczen na rzecz 

realizowanych inwestycj i /czyny spoleczne/ 

800 

5 Zakup material6w wydanych bezposrednio na plac budowy 101, 130,201 

6 Zakup maszyn i urz'tdzen wymagaj'tcych montaZu [ub 

stanowi'tcych pierwsze wyposaZenie budowanych obiekt6w 

101,130,201 

7 Wynagrodzenie os6b fizycznych zatrudnionych dorai nie do 

prac zwia;zanych z inwestycjq 

231 

8 Odsetki zaplacone przez inwestora od kredyt6w 1 

pozyczek na cele inwestycyj ne 

130 

9 Rozliczenie nadwyzki zysk6w inwestycyjnych nad stratami 800 

10 Niedobory i szkody w skladnikach inwestycyjnych uznane 

za niezawinione 

240 

Typowe zapisy strony Ma konta 080 

Ly Trese ooeracii 

Konto przeciwslawne 

Wn 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

Przyj.,:cie do uzywania srodk6w trwalych oraz wartosci 

niematerialnych i prawnych uzyskanych w wynik u 

inwestycji 

Rozliczenie koszt6w ulepszenia srodk6w trwalych 

Rozliczenie koszt6w inwestycji w obcych obiektach 

Rozliczenie nadwyzki strat nad zyskami inwestycyjnymi 

Nieodplatne przekazanie inwestycji rozpocz«tych 

Niedobory i szkody w rzeczowych skladnikach inwestycj i 

rozPoczetych 

011 ,01 3,020 

011 

01 1 

800 

800 

240 



Konta ugrupowane w zespole 1 - "Srodki pieni~zne i rachunki bankowe" swill. do 

ewidencji: 

krajowych i zagranicznych srodk6w pieni~znych przechowywanych w kasach, 

kr6tkotenninowych papier6w wartosciowych, 


krajowych i zagranicznych srodk6w pieni«znych, lokowanych na rachunkach 


bankowych, 


innych krajowych i zagranicznych srodk6w pieni~znych. 


Konta zespolu 1 rnaj't odzwierciedlac operacje pieni~zne oraz obroty i stany srodk6w 


pieni«znych oraz kr6tkotenninowych papier6w wartosciowych. 


Konto 101 - "Kasa" 


Konto 101 sluZy do ewidencji krajowej i zagranicznej got6wki znajduj 'tcej si~ w kasie 


jednostki. 


Konto 101 wykazuje saldo Wn, kt6re oznacza stan got6wki w kasie. 


Typowe zapisy strony Wn konta 101 


L.p Trese operacji Konto przeciwstawne 

Ma 

I. Podj ~cie got6wki z banku: 

- z rachunku biez'tcego jednostki 130 

- z rachunku srodk6w funduszy specjalnych 13S 

2 Wplyw srodk6w pieni~znych w drodze. 140 

3. Wpiywy z tytulu naleznosci u.i~tych na kontach rozrachunk6w. 201, 23 1, 234, 

4. Wplyw got6wki z tytlliu podatk6w i oplat 240 

S. Wpiaty r:aleznosci z tytulu niedobor6w i szk6d. 234,240 

6. Nadwyzki srodk6w pieni«znych w kasie. 240 

7. Wplaty z tytlliu zwrotu koszt6w nie llj ~tych uprzednio jako 

naleznosci od kontrahent6w. 

400 

8. Wplaty z tytulu nie przypisanych oplat lub zwrotu koszt6w i 

zwi'tzanych z dzialalnosci't finansowan't z ZFSS . 

851 

9. Wpiaty z tytulu zwrotu pozyczek i innych przypisanych 

naleznosci dotycz'tcych ZFSS. 234,240 

10. Wpiaty z tytulu zysk6w nadzwyczajnych (nie uj«tych 

uprzednio iako naleznosci) 

860 



Typowe zapisy strony Ma konta 101 

Lp Tresc operac ii 

KonlO przeciwstawnc 

Wn 

l. Wyplata wynagrodzen 231 

2. Wyplat ekwiwalent6w za uzywanie wlasnej odzieZy, pranie 

odzieZy, srodki higieny osobistej. 

400, 234 

,
J. Wyplata zasiik6w rodzinnych i innych pokrywanych przez 

ZUS. 

229 

4. Wyplata zaliczek do rozliczenia. 234,24(: 

5. Zaplala got6wk~ zobowi~zan nie uj"tych na kontach 

rozrachunk6w z tytulu: 

- zakupu srodk6w trwalych umarzanych stopniowo, 0 ' , 

- zakupy pozostalych srodk6w trwalych, 013 

- zakupu material6w, 400 

6. Wplywy z tytulu pokrycia zobowi~zm1 uj"tych na kontach 

rozrachunk6w. 

201,234,240 

7. Wyplaly na pokrycie strat nadzwyczajnych. 860 

8. Wyplaty pozyczek z ZFSS. 234,240 

10. Niedoborv kasowe. 240 

Konto - 130 "Rachunek biezacy jednostek budzetowych" 

Konto 130 sluzy do ewidencji stanu srodk6w budzetowych oraz obrot6w na rachunku 

bankowym jednostki budzetowej z tytulu wydatk6w obj~tych planem finansowym. 

Zapisy na koncie 130 s~ dokonywane na podstawie wyci~6w bankowych, w 

zwiqzku z czym musl zachodzi pe1na zgodnosc zapis6w miedzy jednostk~ a 

bankiem 

Konto 130 ulega likwidacji przez ksi«gowanie przelewu srodk6w budzetowych 

niewykorzystanych do konca roku obrotowego w korespondencji z kontem 223 



Typowe zapisy strony Wn konta 130 

L.p_ Trese ()peracj i 

Konto przeciwsla\vne 

Ma 
I. Wplywy srodk6w z budzetu gminy przeznaczonych na 

wydatki biez'lce jednostki 

223 

2. Sumy zwr6cone na rachunek wydatk6w budzetowych 

- z kasy 101 ,140 

- z innych rachunk6w bankowych 132,135, 139 

- z sum pieniyZnych w drodze\ 140 

- przelewem od dluznik6w 201,229,231 ,234, 

3. 
Wplywy z tytulu podatk6w i oplat na rachunek 

bankowy/zapisy dokonywane s'lna koniec okres6w 

sprawozdawczychl 
22 1 

4. 
Wplywy z tytulu korekt omylek bankowych 1 niewlasciwe 

240,400 

obci'lzenia bankowe 
240 

5. 
Zwroty dotacji budzetowych i srodk6w na finansowanie 

inwestycii przekazanych w danym roku 
810 

Typowe zaplsy strony Ma konta 130 

Konto przeciwstalJ.l'Ite 

L.p 
1. 

Trese operacji 
Zrealizowane wydatki budzetowe zwi'lzane z 

Wn 

finansowaniem wlasnej dzialalnosci w formie: 

got6wki pobranej z kasy 101,140 

przelew6w z tytulu splaty zobowi<jZaD. ujytych na 201 ,,225,229,231 ,2 

kontach rozrachunkowych 34,240 

- przeJew6w z tytulu oplaty za dostawy i uslugi 400 

-

-

zaliczonych bezposrednio w ciyzar koszt6w 

przelew6w za zakupione skladniki maj'ltkowe 

wyplaconych przeJewami i czekami kwot do 

011,013 

234,240 

-

rozliczenia 

przeJew6w r6wnowartosci odpis6w na zakladowy 
135 

fundusz swiadczeri socjalnych i refundacji wydatk6w 

-

dotycz'lcych dzialalnosci jednostki 

zaplaty odsetek za zwloki( w zaplacie 2obowi'lzaD. 
20] 



2 IPrzekazanie dotacji budzetowych srodk6w na inwestyc je 810 

Konto - 135 "Rachunek srodkow funduszv specjalnych" 

Konto 135 sluzy do ewidencji srodk6w pieni~znych Zakladowego Funduszu Swiadczeri 

Socjalnych, kt6rymi dysponuje jednostka. 

Konto 135 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w pieni~znych na 

rachunku bankowym 

Typowe zapisy strony Wn konta 135 

L.p Trese operacj i 

K onto przeciwstawne 

Ma 

1. 

2. 

3. 

4. 

5. 

6 

Wplat r6wnowartosci odpis6w na wlasny Zakladowy Fundusz 

Swiadczeri Socjalnych. 

Przypisane odsetki od srodk6w znajduj'tcych si ~ na rachunku 

bankowym. 

Wplaty got6wki z kasy. 

Otrzymane dotacje, dobrowolne wplaty i darowizny pienivzne. 

przelewy z tytulu zwrotu zaJiczek i pozyczek wraz z naleznymi 

odsetkami uj~tymi jako naleznosci. 

Obci<tZenia z tytulu bl~d6w i omylek bankowych. 

851 

851 

101 

851 

234,240 

240 

Typowe zapisy strony Ma konta 135 

L.p TreSc operacj i 

Konto przeciwslawnc 

Wn 

l. 

2. 

3. 

4. 

5. 

Podjvcie got6wki do kasy. 

Przelewy na pokrycie zobowi'lzail z tyturu dostaw i uslug na 

rzecz dzialalnosci finansowanej z ZFSS. 

Przekazanie zobowi 'tzan wobec budzet6w (zaliczek na podatek 

dochodowy od os6b fi zycznych) 

Przekazanie zobowi'tzari wobec ZUS. 

Bkdy w wyciijgach bankowvch i ichQrostowanie. 

140 

201 ,851 

225 

229 

240 

Konto - 139 ,,lnne rachunki bankowe' 


Konto 139 sluzy do ewidencji operacji dotycz'tcych srodk6w pieni~znych wydzielonych 


na innych rachunkach bankowych nit rachunek bieZ<tcy. 


Konlo 139 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w pieni~znych 


znajduj'tcych siC( na innych rachunkach bankowych. 




Typowe zapisy strony Wn konta 139 

L.p. TreSc operacj i 

Konto przeCiWSla\"l,e 

Ma 
1. 

2. 

3. 

Wplyw srodk6w na raehunek bankowy. 

Wplaty got6wki z kasy 

Bledy w wyei&gaeh bankowyeh i ieh prostowanie 

240 

101 

240 

Typowe zapisy strony Ma konta 139 

Koota przeciwstawne 

Trese operaci i MaL.p. 

1401. Poj ~eie got6wki do kasy 

Przelewy z tyt. zwrotu srodk6w i tworzenia lokat terminowyeh 2402. 

20 1 3. Przelewy z tytulu zobowi''1zan 

4. B1vdy w wyei&gaeh bankowyeh i ieh prostowanie 240 

Konto - 140 "KrOtkoterminowe paDiery wartosciowc i inne srodki pieni£i:ne" 

Konto 140 sluzy do ewideneji kr6tkoterminowyeh papier6w wartoseiowyeh i innych 

srodk6w pieni«znyeh, kt6ryeh wartosc wyrazona jest zar6wno w walueie polskiej , jak i w 

walucie obeej (ezeki i weksle obee), a takze srodk6w pieni~znyeh w drodze. 

Konto 140 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan kr6tkoterminowych papier6w 

wartosciowych i innych srodk6w pieni<;!znych. 

Typowe zapisy strony Wn konta 140 

L.p TreSc operacii 

Kanta przeCl\vsrawne 

Ma 
l. 

2. 

Wplaty srodk6w pieni«znyeh z kasy na rachunek bankowy. 

Pobranie srodk6w pienivznych z rachunku bankowego do kasy 

101 

13013213 5. 139 

Typowe zapisy strony Ma konta 140 

L.p Trese operacii 

Konto przecl'ws tawne 

Wn 

1. Wplywy srodk6w pieni«znyeh: 

- do kasy, 

- do banku 

101 

130,135 

Konta ugrupowane w zespo\e 2 - "Rozrachunki i roszczenia" slum do ewidencji 


krajowych i zagranicznych rozrachunk6w oraz roszezen. 


Konto - 201 "rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" 




L.p . Trese operacii 
KOIlto przeciwstawne 

Ma 
1. 1.Przypis naleznosc i z tytulu podatkow i opla! oraz odse[ki 

w momencie zaplaty 750 

2. 2.Przeniesienie naleznosci dlugoterminowych 226 

Konto 201 sluZy do ewidencji rozrachunkow i roszczen krajowych i zagran icznyc h z tytulu 

dostaw, robot i uslug, w tym rowniez zaliczek na poczet dostaw, robot i uslug. 

Konto 201 moze miee dwa salda Wn oznacza stan naleznosci i roszczen , Ma omacza ~tan 

zobowi:,\zail. 

Typowe zapisy strony Wn konta 201 

L.o Trese ooeracj i 

Koota pfzeciwstawne 

Ma 
1. Zap!ata zobowillZait z tytu!u dostaw towarow i uslug. 101.1 30, 132 

Typowe zapisy strony Ma konta 201 

L.p. Trese operacji 

Konta przeciwstawne 

Wn 

1. Zobowi!\zania wynikai!\ce z tytulu dostaw towarow i uslug 080400 

L.P. Trese operacji 
Konto prZeCiws,lawne 

Wn 

I. 

2. 

3. 

1.0dpisy naJeznosci podatkowych 

2. Wplaty naleznosci podatkowych na rachunek bankowy 

3.Zaplata dokonana przez przeniesienie wlasnosci rzeczy lub 
praw maiatkowvch. 

750 

130 

226 

Konto - 221 "Naleznosci z tytulu dochodiiw budzetowvch 

Konto 221 sluzy do ewidencji na leznosci budzetowych z tytulu dochodow budzetowych. 

Zapisy dokonywane S!lc na koniec okresow sprawozdawczych /kwartalnych/ na podstawie 

sprawozdail z ewidencji podatkowej /zaleglosci i nadplaty/ . 

Konto 221 moze miee dwa salda.Saldo Wn oznacza stan naleznosci a saldo Ma stan 

zobowi:,\zail z tytulu nadplat. 


Tlypowe zaplsy strony W n konta 221 

I 


J 


T1ypowe zaPlsy s trony M a konta 221 

Konto - 223 "Rozliczenie wydatk6w budzetowych 
Konto 223 sluZy do ewidencji rozliczenia zreali zowanych przezjednostk« wydatkow 
budzetowych. 



Konto 223 moze Vv)'kazywac saldo Ma kt6re oznacza stan srodk6w budzetowych 
otrzymanych na pokrycie Vv)'datk6w budzetoVv),ch, lecz nie Vv)'korzystanych do konca 
roku. 
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez ksit;gowanie przelewu na rachunek dysponenta 
nizszego stopnia srodk6w budzetowych niewykorzystanych do konca roku, w 
korespondencji z kontem 130. 

T. ypowe zapl SY strony W n konta 223 

L.p . Trese operag i 
Konto przeci wstaw'ne 

Ma 

I. 

2. 

Przeniesienie na podstawie okresowych sprawozdan 
finansowych zrealizowanych wydatk6w budzetowych 

Okresowe przeleVv), srodk6w dysponentom nizszego stopnia 
na pokrycie wydatk6w budzetowych 

800 

130 

TI ~owe zamsy strony Ma konta 223 

L.p. Trese QPeracji 
Konte przeciwstawlle 

Wn 

I. Okresowe wplywy srodk6w budzetowych otrzymanyc h na 
pokrycie wydatk6w budzetowych jednostki oraz 

I przeznaczonych dla dysponent6w nizszego stopnia. 130 

Konto - 225 "Rozrachunki z bud:ietami" 


Konto 225 sluzy do ewidencji rozrachunk6w z budzetami w szczeg61nosci z tytulu dotacji, 


podatk6w,nadplat w rozliczeniach z budzetami. 


Konto 225 moze miec dwa salda Wn oznacza stan naleznosci, Ma stan zobowi<\Zall wobec 


budzet6w. 


Typowe zapisy strony Wn konta 225 


L.p TreSe operaeji 

KOnlO przeciwstawne 

Ma 

1. 

2. 

Przelewy z tytulu zo bowiitzan wobec budzet6w finansowanych 

ze srodk6w: 

- funduszy specjalnych. 

- Jednostek budzetowych 

Naleznosci od budzet6w z tytulu nadplat podatk6w uprzednio 

nal iczonych 

- dolyczitce koszt6w dzialalnosci funduszy specjalnych, 

- oplaconych w imieniu pracownika (np.: podatek 

dochodowy od os6b fizycznych). 

135 

130 

851 

231 



Typowe zapisy strony Ma konta 225 

L.p Trese operacj i 

Konto przeciwstawnc 

Wn 

1. 

2. 

Naliczone zobowi'l.zania podatkowe obci'1zaj'1ce koszty. 

Naliczony i potr<tcony na listach plac podatek od os6b 

fizycznych. 

400,851 

231 

Konto 226 - "Dlugoterminowe naleinosci budietowe" 
Konto 226 sluZy do ewidencji dlugoterrninowych nalemosci, kt6rych terrnin zaplaty 
ustalony zostal w decyzji 0 ich powstaniu, na lata nastcepne po roku w kt6rym dokonywanc 
s'1 ksicegowania. 
Konto 226 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza wartose dlugoterminowych 
naleznosci . 

Tl ypowe zapjSY strony W n konta 226 

L.p Trese 0 peracj i 
Konto przeciwsta \Vl1e 

Ma 

1. Dlugoterminowe naleznosci,kt6rych termin zaplaty przypada 
na lata nastcepne 840 

Typowe zaplSY strony Ma konta 226 

L.p. Trese operacji 
Konto przeci wsta\.\l'J1e 

Wn 

1. Przeniesienie naleznosci dtugoterminowych do 
kr6tkotenninowych w wysokosci raty naleznej za dany rok 221 

Konto 228 - "Rozliczenie wvdatk6w ze srodk6w funduszy pomocowvch 

Konto 228 sluZy do ewidencji rozliczenia wydatk6w dokonanych przez jednostk« 
ze srodk6w funduszy pomocowych lub srodk6w otrzymanych tytulem prefinansowania 
lub innych srod.k6w,z kt6rych dokonane wydatki podlegaj'1 refundacji ze srodk6w 
funduszy pomocowych a w szczeg61nosci z budzenl Unii Europejskiej a1bo ze srodk6w 
pochodz'1cych ze zr6del zagranicznych niepodlegaj'1cych zwrotowi. 
Ewidencj« szczeg6low'1 do konta 228 prowadzi si« w spos6b umozliwiaj'1cy ustalenie 
stanu rozliczen srodk6w poszczeg6lnych funduszy pomocowych. 
Konto 228 moze wykazywac sal do Ma kt6re oznacza stan otrzymanych srodk6w z 
funduszy pomocowych,lecz jeszcze nie wykorzystanych na pokrycie wydatk6w. 

L.p. Trese operacji 

1. Przeksi«gowanie sumy rocznych wydatk6w dokonanych z 
tytuiu finansowania koszt6w realizacji programu,kt6re 
podlegaj'1 refundacji ze srodk6w funduszy pomocowych 

~----~~----~----------~ 

Konto przeciwstawne 
Ma 

800 



... . 


T owe zaeisy strony Ma kont? 228 	 _ _ _ 

t
Op. 	 ~Trese operacj i 	 onto przeciwlltaWJJl1. 	 Wplyw srodk6w otrzymanych na pokrycie wydatk6w wlasnych 

jednostki ~ealizuj 'l.cej program na rachune~jednostki -L--._ 130 ..J 

Konto 229 - " Pozostale rozrachunki publiczno - prawne" 


Konto 229 sluzy do ewidencji, innych niz z budzetami , rozrachunk:6w publiczno 

prawnych, a w szczeg61nosci z tytulu ubezpieczen spolecznych i zdrowotnych. 


Konto 229 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oZnacza stan naleznosci, a saldo Ma 


stan zobowi<\.Zafl 


Typowe zapisy strony Wn konta 229 


L.p Trese operac i; 

Konto przeci'W-:}tawne 

Ma 
l. 

2. 

Przelewy skladek do ZU S 

Wyplata zasilk6w pokrywanych przez ZUS, kt6re uj<,:to na 

listach v,'Ynagrodzen. 

130 

231 

Typowe zapisy strony Ma konta 229 

L.o Trese ooeraei; 

Konto przeciwstawoe 

Wn 

I. 

2. 

NaJiczone skladki placone przez pracodawcl( na Fundusz 

Ubezpieczen Spolecznych i na Fundusz Pracy. 

Skladki na Fundusz Ubezpieczen Spolecznych placone przez 

LQracownika, kt6re Sa potracane z wynagrodzen. 

400 

231 

Konto 231 -" Rozrachunki z tvtulu wvnagrodzen " 


Konto 23 1 sluZy do ewidencji rozrachunk:6w z pracownikami jednostki i innymi osobami 


fizycznymi z tytulu wyplat pienil(znych i swiadczen rzeczowych za1iczanych , zgodnie z 


odr<,:bnymi przepisami, do wynagrodzen , a w szczeg61nosci naleznosci za pracl( 


wykonywan'l. na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy 0 dzielo. 


Konto 231 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci, a saldo Ma


stan zobowi<\.Zan jednostki z tytulu wynagrodzen. 




Typowe zapisy strony Wn konta 231 

K onto przeciwstaWl le 

L. p TreSe ~racj i Ma 

1. Wypiata wynagrodzeri i zaliczek na poczet wynagrodzeri , 

zasilk6w chorobowych oraz zasilk6w rodzinnych i innych 

pokrywanych ze srodk6w ZUS oraz innych dobrowolnych 

obci<tzeti dokonywanych na listach plac: 

- got6wk<t z kasy, 10 1 

- przelewem na konta pracownik6w. 130 

2. Potr<tcenia dokonane na liscie piac z tytulu : 

- podatku dochodowego od os6b fizycznych , 225 

- skladek na Fundusz Ubezpieczeti Spolecznych placonych 229 

przez pracownik6w z wlasnych srodk6w, 

Typowe zapisy strony Ma konta 231 

L.p Trese operacj i 

Konto przeciwstawne 

Wn 

1. 

2. 

Naliczone w li stach wynagrodzenia brutto, 

Naliczone zas ilki rodzinne i inne (kt6re pokrywa ZU S) 

I wyplacane na podstawie listy wynagrodzeti . 

400 

229 

Konto 234 - " Pozostale rozrachunki z pracownikami " 

Konto 234 sluzy do ewidencji naleznosci , roszczeri i zobowi<tzari wobec pracownik6w z 

innych tytul6w ni z wynagrodzenia. 

Konto 234 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci i roszczeri, a 

saldo Ma - stan zobowiqzan wobec pracownik6w 

Typowe zapisy st~ony Wn konta 234 

L.p Trese operacj i 

Konto przeciwstawne 

Ma 
l. Wyplaty sum do rozliczenia (zaliczek) i splata zobowi<tzaft 

wobec pracownik6w: 

- got6wkq, 

- z rachWlk6w bankowych, 

101 

130, 135.1 39 



"Typowe za pisy strony Ma konta 234 

L.p Trese operacji 

Konto przeciwstilwne 

Wn 

1. 

2. 

Pokryte przez pracownika z pobranej zaliczki lub z wlasnych 

srodk6w koszty, 

Wplaty sum nie wykorzystanych zaliczek oraz naleznosci od 

pracownik6w z pozostalych tytu16w: 

- do kasy, 

- na rachunki bankowe. 

400 

101 

130,135 

Konto 240 -" Pozostalc rozrachunki " 

Konto 240 sluZY do ewidencji kraj owych i zagranicznych naleznosci i roszczen oraz 

zobowiqzan nieobj ~tych ewidencjit na kontach 20 I - 234. Konto 240 moze bye uzywane 

r6wniez do ewidencji pozyczek i r6Znego rodzaju rozliczen, a takze kr6tko- i 

dlugoterminowych naleznosci funduszy celowych. 

Konto 240 moze miee dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci i roszczen, a saldo Ma 

- stan zobowiqzan. 

Typowe zapisy strony Wn konta 240 

Konto przeciwstawne 

L.p Trese operacj i Ma 

1. Udzielone pozyczki mieszkaniowe z ZFSS 101 , 135 

Naliczone wymagalne odsetki od udzielonych pozyczek z 2. 851 

ZFSS, 

-
Ujawnione niedobory i szkody: 


got6wki, 


3. 

101 

- podstawowych srodk6w trwalych(wartose pocZ<ltkowa), OIl 

013- pozostalych srodk6w trwalych, 

4. Niesluszne obciitzenia i korekty pomylkowych uznan 

130,1 32, 135bankowych. 



Typowe zapisy strony Ma konta 240 

L.p Trese operacii 

Konto przeciwstawne 

Wn 

l. 

2. 

Wplywy naJeznosci z tytulu poZyczek udzielonych z ZFSS. 

Ujawni one nadwyZki: 

- got6wki w kasie, 

- srodk6w trwalych umarzanych stopniowo, 

- pozostalych srodk6w trwaJych. 

101, 135 

1() I 

() 1 1 

013 

Konto 290 - "Odpisv aklualizujace naleznosci 

Konto 290 sluzy do ewidencj i odpis6w aktualizuj'lccych naletnosci w'lctpliwe i odsetek od 

naleznosci przypisanych a niewplaconych. 

Saldo konta 290 oznacza wartosc odpis6w aktualizuj 'lccych nalemosci oraz wartosc 

nalet nych a jeszcze niezaplaconych. 

Typowe zapisy strony Wn konta 290. 

Trese operacj il L.P_.-t-___ 

I. Uj«cie stanu odsetek naleznych wyliczonych na koniec 

I kwartalu 
'--~---------------

Typowe zapisy strony Ma konta 290. 

Konto przeciwsta\Vt1e 

Ma 


221 


L.p. Trese operacj i Konto przeCiwsta\"nej 
Wn 

--- - - --------- - ---+ ---
I. Zmniej szenie stanu odsetek naleznych z poprzedniego kwartalu 221 

Konta ugrupowane w zespole 4 - "Koszty wedlug rodzajow i ich rozliczenie" ShlZ'lc do 


ewidencji koszt6w w ukladzie rodzajowym i ich rozliczenia. 


Konlo 400 - " Kosztv wedlug rodzajow " 


Konto 400 sluzy do ewidencji koszt6w prostych wedlug rodzaju. 


Konto 400 moZe wykazywac w ci<cgtl roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyraza wysokosc 


poniesionych koszt6w. Saldo konta 400 przenosi si« w koncu roku obrotowego na konlo 


860. 



Typowe zapisy strony Wn konta 400 

L.p Trese oDerac j j 

Konto przeciwstawnc 

Ma 

l. Amortyzacja wydanych do uzywania pozostruych srodk6w 

trwalych umarz.anych w 100% w miesiqcu oddania do 

uzywania. 

072 

2. Niedobory i szkody uznane za zwi~kszajqce koszty. 240 

3. Odebrane towary i uslugi: 

- zaplacone, 101,130 

- do zaplacenia, 201,234 

4. NaJiczone wynagrodzenia lqcznie z wartoscia.c przyslugujqcych 

swiadczen w naturze zaliczanych do wynagrodzen. 

231 

5. NaJiczone skladki na Fundusz Ubezpieczen Spolecznych 

(placone przez pracodawc~) ina Fundusz Pracy. 229 

6. Wartosc przelanych lub naliczonych odpis6w na ZFSS. 130 

Typowe zapisy strony Ma konta 400 

L.u Trese oDeracj; 

Konto przeClwStawne 

Wn 

l. 

2. 

Zwroty poniesionych koszt6w (np. za telefony) . 

Prz.eniesienie rocznei sumy koszt6w. 

101, 130, 234 

860 

Konto 401 - " Amortyzacja " 

Konto 401 smi)' do ewidencji koszt6w amortyzacji od srodk6w trwalych i wartosci 

niematerialnych i prawnych, . 

Konto 401 moz.e wykazywac w ciqgu roku obrotowego sal do Wn, kt6re wyraza wysokosc 

poniesionych koszt6w amortyzacji. Saldo konta 401 przenosi siy w koncu roku 

obrotowego na konto 860. 

Typowe zapisy strony Wn konta 401 

L.p Trese operac j; 

Konto przeciwstawne 

Ma 

1. Amortyzacja srodk6w trwalych i wartosci ni emateriaJnych i 

I prawnych . 

76 1 



Typowe zapisy strony Ma konta 401 

Lp Trese operac j i 

Konto przeciwsl,awne 

Wn 

1. Przeniesienie rocznej am ortyzacji pod datil 31 grudnia na 

wynik finansowy. 

860 

Konta ugrupowane w zespole 7 - "Przychody i koszty ich uzyskania" ShlZil do 


ewidencji: 


1/ przychod6w i koszt6w ich uzyskania z tytulu sprzedaZY produkt6w, towar6w, 


przychod6w i koszt6w operacji finansowych oraz pozostatych przychod6w i koszt6w 


operacY.in ych, 


2/ podatk6w nieuj«tych na koncie 400 


3/ dotacji i subwencji otrzymanych, kt6re wplywaj il na wynik finansowy, oraz dotacji 


przekazanych. 


Konto 740 'Dolacje i srodki inwestycyjne" 

Konto 740 sluzy do ewidencji dotacji otrzymywanych z budzetu,srodk6w 


pozabudzetowych ,funduszy celowych na finansowanie dzialalnosci podstawowej 


jednostek. 


W koncu roku obrotowego saldo konta 740 zamyka si« dwoma saldami, kt6re przenosi siy: 


11 saldo Wn oznaczajilce wartosc dotacji przekazanych na finansowanie dzialalnosci 


podstawowej samodzielnie bi lansujilcych oddzial6w - na strony Wn konta 860. 


2/ saldo Ma oznaczajilce wartosc dotacji olrzymanych na fmansowanie dzialalnosci 


podstawowej - na stronl( Ma konta 860. 


Na koniec roku konto 740 nie wykazuje si« salda. 


Typowe zapisy strony Wn konta 740 


Lv Trese operaci i 

KonlO przecIW$t3Wne 

Ma 

1. Zwrot dotacii nie wykorzystanych lub nadmiernych. 130 

Typowe zapisy strony Ma konta 740 

Lp Trese operaci i 

Konto przeciw~tawne 

Wn 

I. Dotacie otrzymane 130 

http:operacY.in


Konto 750- "Przychodv i koszty linansowe" 


Konto 750 sluiy do ewidencji przychod6w z tytulu dochod6w budzetowych oraz operacj i 


finansowych i kosztu operacji finansowych. 


W koncu roku obrotowego przenosi si~ przychody finansowe na stron~ Ma konta 860. Na 


koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 


Typowe zapisy strony Wn konta 750 


L.p Tresc operac ii 

Kanto przeciwsT3v-.'1le 

Ma 
l. 

2. 

3. 

Odsetki od nie zaplaconych w terminie zobowiqzan 

niepodatkowych. 

przeniesienie na koniec roku osi1\,gni~tych przychod6w 

finansowych. 

Dochody finansowe podatkowe i niepodatkowe ujmowane 

okresowwo na podst.ewidencii podatkowei 

\30 

860 

221 

Typowe zapisy strony Ma konta 750 

L. p Trese operacj; 

Konto przeciwst3wne 

Wn 

I. 

2. 

3. 

Otrzymane odsetki z tytulu zwloki w zaplacie naleznosci (nie 

przypisywanie na koncie naleznosci). 

Przypisanie naleinosci podatkowych i niepodatkowych 

ujmowanych okresowwo na podst.ewidencji podatkowej 

Przeniesienie na koniec roku koszt6w operacji finansowych. 

130 

221 

860 

Konto 761- "Polo'ycie amortyzacji" 


Konto 761 s!uiy do ewidencji wartosci amortyzacji uj~tej na koncie 401. 


W koncu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi si~ na konto 860. 


Typowe zapisy strony Wn konta 761 


L.p TreSe operaei; 

Komo przeciwstawne 

Ma 
l. Przeniesienie salda konta na wynik finansowy pod data 31 XII. 860 

Typowe zaplSY strony Ma konta 761 

L.p Trese operae i; 

Konta przeciwsta\"'lle 

Wn 

1. Amortyzacja srodk6w trwalych i wartosci niematerialnych i 

I prawnych odpisywane stopniowo wg stawek podatkowych. 

401 



Konta ugrupowane w zespoJe 8 - " Fundusze, rezerwy i wynik finansowy" sluz<\. do 

ewidencji funduszy , W)'l1iku finansowego i j ego roziiczenia, dotacji z budZetu, rezerw i 

rozliczen mi~dzyokresowych przychod6w. 

Konto 800 - " Fundusz jednostki" 

Konto 800 sluzy do ewidencji r6wnowartosci majqtku trwalego i obrotowego jednostki i 

ich zmian 

Konto 800 wykazuje na koniec roku sal do Ma , kt6re oznacza stan funduszu jednostki . 

Typowe zapisy strony Wn konta 800 

L.p TreS60peracii 

Konto przeClwsta \Vne 

M. 

l. 

2. 

3. 

4. 

Ujemny W)'l1ik finansowy roku llbieglego . 

Przeksi~gowanie dotacji przekazanych przez jednostki 

budzetowe 

Umorzenie srodk6w trwalych oraz wartosci niematerialnych i 

prawnych 

RM nice z aktllalizacj i srodk6w trwalych 

860 

810 

071 

OIl 

Typowe zapisy strony Ma konta 800 

LcI' Trese ooeraci i 

Konto przeciwstawne 

Wn 

1. 

2. 

3. 

Dodatni wynik finansowy rokll llbiegiego. 

Przeksi«gowanie zrealizowanych wydatk6w budzetowych 

RMnice z aktllaii zacji srodk6w trwalych 

860 

223 

0 1 i 

Konto 81 0 - "Dotacje budzetowe oraz srodki z budzetu na inwestycje' 
Konto 810 SillZY do ewidencji przekazanych dotacji dla jednostek budzetowych oraz 

r6wnowartosci dokonanych wydatk6w na inwestycje. 

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 


I ypowe zapisy s rony W k t 810T t D on a 

L.P. Tres6 operaci i 
Konto przeciwsUlWJle 

Ma 

1. Dotacje przekazane na finansowanie srodk6w obrotowych i 
inwestycji 130 



J 


Typowe zapIsy strony Ma konta 810 

L.p Trese operacj; 
Konto przeciwstawne 

Wn 

I. 

2. 

Zwroty dotacji przekazanych w tym samym roku budzetowym 

Przeksi«gowanie w koIicu roku obrotowego stanu dotacji 
przekazanych 

130 

800 

Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia mi~dzvokresowe przvchod6w" 
Konto 840 s!uzy do ewidencji przychod6w zaliczanych do przysz!ych okres6w oraz innych 

rozliczeIi miydzyokresowych i rezerw. 

Konto 840 moze wykazywac saldo Ma, kt6re oznacza stan rozliczen mi«dzyokreso 'eh 

przychod6w. 


TLYIJ.owe zapIsy. strony Wn konta 840 
Konto przeClwstawne 

L.p. T resc operacj i Ma 

I. Naleznosci dlugoterminowe podlegaj'lce w lalach nast~pnych 226 
--

Tlypowe zaplsy strony M a kon ta 840 

L .p. Tresc oDeracj; 
Konto przeciwstaWTle 

Wn 

1. Przeksiygowanie cz«sci naleznosci dlugoterminowych 
podlcgajqcych splacie w danym roku 760 

Konto 851 -" Zakladowy fundusz swiadczen socjalnych " 

Konto 851 sruzy do ewidencji stanu oraz zwi«kszen i zmniejszeIi zakladowego funduszu 


swiadczeIi socjalnych. 


Saldo Ma konta 851 wyraza stan zakladowego funduszu swiadczeIi socjalnych. 


Typowe zapisy strony Wn konta 851 


L.p 

I. 
Trese operacj i 

Koszty zwi<jZane z prowadzon'lprzez jednostk~ dzialalnosci'l. 

Konta przeciwstawne 

Ma 

socjaln'l: 

- zaplacone, 101 , 135 

- u.i ~te jako zobowiqzania z tytulu: 

a) dostaw i usrug, 20 1 

Typowe zapisy strony Ma konta 851 

Konto przeclwstawne 

L.p TreSe operacj ; Wn 

1. Odpisy na ZFSS. 135 



2. Odsetki bankowe naliczone od srodk6w zakladowego 135 

funduszu swiadczen socjalnych. 

3. Przypisane odsetki od pozyczek udzielonych na cele 234 

mieszkaniowe (wymagalne na dzien bilansowy). 

Konto 853 - "Fundusze pozabud:ietowe" 

Konto 853 sluzy do ewidencji stanu zwi~kszen i zmniejszen funduszy celowych. 

Saldo Ma konta 853 wyraza stan funduszu pozabudzetowego. 


T. ypowe zaplsy strony W n konta 853 

L.p . Trese operaeii 
Konto przeciwstawne 

Ma 

1. Koszty i inne zmniejszenia funduszy 135,20 1.240 

lypowe zaplsy strony Ma konta 8 3 T 5 

L.p. Trese operaej i 
Konto przeciwstawne 

Wn 

1. Przychody oraz pozostale zwi\":kszenia funduszy 135 

Konto 860 - " Straty i zyski nadzwvczajne oraz wynik fmansowv " 

Konlo 860 sluZY do uSlaJania wyniku finansowego jednoslki oraz biez'lp~j ewidencj i slral i 

zysk6w nadzwyczajnych. 

Saldo konta 860 wyraza na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, sal do Wn 

- strat« netto , saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku nast«pnym pod datq 

przyj\":cia sprawozdania finansowego na konto 800. 

Typowe zapisy strony Wn konta 860 

L.p Trese operacji 

Konto pfzeciwstawne 

M. 
I. Poniesione koszty 400 401 

Typowe zapisy strony Ma konta 860 

Konto przeciwstawne 

L. P Trese o~erac i i Wn 

1. Dolacje otrzymane na finansowanie dzialalnosci podstawowej 740 

2 . Uzyskane przychody 750 

3. Pokrycie koszt6w amortyzacii 761 



Konta pozabilansowe. 


Konto 997 - "Zaanga:iowanie srodk6w funduszv pomocowych" 


Konto 997 siuz.y do ewidencji prawnego zaangazowania srodk6w funduszy pomocowych a 


szczeg61nie srodk6w Unii Europejskiej . 

Zapisy na tym koncie dokonywane sa r6wniez wledy,gdy nast<epuje najpierw zaliczkowe 

finansowani e tych zadan ze srodk6w wlasnych jednostki z nast<epnie nasuwi refundacja 

tyeh wydatk6w ze srodk6w pomoeowych. 

Na stronie Wn konta 997 ujmuje si<e: 

lIr6wnowartosc wydatk6w sfinansowanych srodkami funduszy pomocowych, 

21r6wnowartos6 wydatk6w dokonanych ze srodk6w krajowyeh,kt6re b<ed" podlegaly 

refundaeji ze srodk6w pomoeowyeh. 

Na stronie Ma konta 997 ujmuje s i<e zaangazowanie srodk6w funduszy pomoeowyeh. 

Konto 998 - "Zaanga:iowanie wvdatk6w bud:ietowych roku bie:iacego" 

Konto 998 sruzy do ewidencji zaangazowania wydatk6w budzetowych ujetyeh w planie 

finansowym jednostki budzetowej danego roku budzetowego. 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje si<e: 

J1r6wnowartosc sfinansowanych wydatk6w budzetowych w danym roku budzetowym. 

2/r6wnowartosc zaangazowanyeh wydatk6w,kt6re b<ed" obeiqzaly wydatki roku 

nast<epnego. 

Na stronie Ma konta 99 8 ujmuje si<e zaangaZowanie wydatk6w, czyli wartosc urn6w 

decyzji i innych postanowien, kt6ryeb wykonanie spowoduje koniecznosc dokonania 

wydatk6w budzetowych w roku bie:t<tcym. 

Ewideneja szczeg610wa do konta 998 prowadzonajest wedlug podzialek klasyfikacji planu 

finansowego .Na koniee roku konto 998 ni e wykazuje salda 

Konto 999 - "Zaanga:iowanie wydatk6w bud:ietowvch przvszlych lat" 

Konto 999 sluzy do ewideneji zaangazowania wydatk6w budzetowych przyszlych lat. 

Na stronie Wn konta 999 ujmuje si<e r6wnowartosc zaangaZowanych wydatk6w 

budzetowyeh w latach poprzednieh, a obci"zaj"cych plan finansowy roku biez"cego 

jednostki budzetowej. 

Na stronie Ma konta 999 ujmuje si<e wysokosc zaangaZowanych wydatk6w lat przyszlych. 

Ewidencja szczeg610wa prowadzona jest wedlug podzialek klasyfikacyjnyeh planu 

finansowego.Na koniee roku konto 999 moze wykazywac saldo Ma oznaezaj"ce 

zaangaZowanie wydatk6w budzetowyeh lat przyszlyeh. 

http:finansowego.Na


4. Zasady wyceny aktywow i pasywow oraz ustalenia i rozliczenia wyniku 

finansowego 

Na podstawie art.4 ust 3 pkt 4 i ust 5 oraz art. 10 ust 1 pkt 2, a takze rozdzialu 4 usia",), 

o rachunkowosci (Dz. U. Nr 76, poz. 694z p6zn. zm.) ustala si~ nast~puj'lce metody 

"')'ceny aktyw6w i pasyw6w do stosowania w spos6b ciqgly, nie rzadziej niz na koniec 

roku obrotowego i na katdy inny dzien bilanso"')', zakladaj'lc, ze nie "')'st~puje zagrorenie 

mozJiwosci dalszej kontynuacji dzialaJnosci jednostki. 

I) Majatek trwalv ",),cenia si~ wedlug ceny nabycia, kt6rajest cen'lzakupu , powi~kswlla 

w przypadku importu, 0 obci'lcZenia pubJicznoprawne oraz koszty bezposrednio 

zwi'lczane z zakupem i przystosowaniem skladnika aktyw6w do stanu zdatnego do 

uzywania lub wprowadzenia do obrotu, wraz z kosztami transportu, zaladunku i 

",),ladunku, skladowania, kosztami wprowadzenia do obrotu i pomniejszona 0 robaty. 

upusty i inne podobne zmniejszenia i odzyski. M~j'lctek trwaly ujawniony w ",),niku 

inwentaryzacji ",),cenia si~ w wartosci ",),nikaj'lcej z posiadanych dokument6w, 

uwzgl ~dniaj'lcc ich aktualn'lc wartosc rynkow'lc i ewentualne dotychczasowe zuzycie. 

2) 	 Kra;owe srodki pieniezne ujmuje si~ w ks i~gach rachunko"')'ch w wartosci 

nominalnej. Srodki pieni~zne ",),ratone w walutach obcych w cia.gu roku obrotowego 

ujmuj e si~ w ewidencji ksi~gowej w wartosci nominalnej przeliczanej na zlote polskie 

wedlug kursu zakupu lub kursu sprzedaty dla danej waluty na dzien przeprowadzeuia 

operacji waJutowej, ustalonej przez bank, z kt6rego uslug korzysta jednostka. 

3) 	 Srodki pieniezne w drodze_"')'cenia s i~ wedlug wartosci nominaJnej. 

4) 	 Naleznosci, roszczenia i zobowiazauia ujmuje si~ w ksi~gach w wartosci ustaJonej przy 

ich powstaniu, a w przypadku, gdy ",),razone Sq one w walutach obcych, uj muje si« je 

w wartosci nominalnej przeliczone na zlote polskie wedlug kursu sredniego ustaJonego 

przez Prezesa NBP dJa danej waluty obcej, chyba, ze dow6d odprawy celnej ",),znacza 

inny kurs, to w6wczas - wedlug kursu przyj~tego w tym dowodzie. 

5) 	 Zakupione materialv i lowarv ujmowane w ewidencji "')'kazuje si« w ksi~gach 

rachunko",),ch wedlug rzeczywistych cen ich nabycia. 

Wynik finanso",), ustaJa si« przenoszqc na konto 860 "Straly i zyski nadz",),czajne oraz 

wynik finanso",)," na koncu roku na stron" Wn sum~ poniesionych koszt6w, na stron<r Ma 

sum" uzyskanych dochod6w, dok011llj'lC wczesniejszych bieZ'\cych ksi"gowan stral i 

zysk6w nadzwyczajnych. 



5.Zasady prowadzenia ewidencji szczeg610wej /anaiitycznejlna kontach ksillg 
pomocniczych, w powiltzaniu z kontami syntetycznyci /ksifgi gl6wnej/ 

Konta analityczne do poszczeg6lnych kont syntetycznych tworzy sic< wg potrzeb 
prawidlowego prowadzenia rachunkowosci zapewniajitcego a takze dJa potrzeb analiz i 
sprawozdawczosci. 
W przypadku zmian w zasadach wykonywania budzetu, gospodarki finansowej Jub 
sprawozdawczosci plan kont ulega6 bc<dzie modyfikacji zgodnie z tymi zasadami . 

I.Wykaz kont syntetycznych dla budzetu w powi<jZllniu z ewidencjq analitycznit 

Ewidencja analityczna r_=Konto s:tetyczne 

133-Rachunek budzetu Biezitcy-otrzymane dochody 
Inne rachunki budzetu 

134-Kredyty bankowe Podzia! na poszczeg61ne kredyty 

3 7-RaChunki srodk6w Podzial na poszczeg61ne fundusze 

funduszy pomocowych 
 Podzial na poszczeg61ne projekty 

140-Inne srodki pieni"zne ~ 
I222-Rozliczenie dochod-6-w- 1 Pod~ial wg jednostek budzetowych reaJizujqcych dochody 

budzetowych _____--,_b_u_d_zetowe ~ 
223 -Rozliczenie wydatk6w Podzial wg jednostek budzetowych realizujitcych wydatki 

budzetowych 
 budzetowe 

224-Rozrachunki budzetu Podziai wg b;;ctz;;"t6w z kt6rymi prowad~ sit fozrachunki -I 
227-Rozliczenie dochod6w ze Podzial wg poszczeg61nych funduszy 

srodk6w funduszy 

pomocowych 


228-Rozliczenie wydatk6w ze Podzial wg poszczeg6Inych fi.mduszy 

srodkow funduszy 

pomocowych 


-----. 
240-Pozostaie rozrachunki 
 Podzial wg kontrahent6w l- _.__.. _- ----; . I _- ._ ..... _
260-Zobowiitzania finansowe .. 1 Podzial wg tytul6w zobowiitzan 

.. . j 
901-Dochody budzetu 

902-Wydatki budzetu -=1= 
~'07-DOChOdY funduszy. . IPod." "' p""~~g'ill' fimd,;;- 
pomocowych Podzial na poszczeg61ne projekty 

\ 908-Wydatki z funduszy . Podzial na poszczeg61ne fundusze 
pomocowych Podzial na poszczeg61ne projekty 



- -- -- - - --

------------- ------------

I 909-Rozliczenia 
miydzyokresowe 

960-Skumulowana nadwyzka 
lub niedob6r na zasobach 
budzetu 

961-Niedob6r lub nadwyzka 
budzetu 
I- 
967-Fundusze pomocowe 

Podziai na poszczeg61ne tytuly rozliczen 

Podzial na poszczeg61ne fundusze 
Podzialna poszczegolne projekty 

II.Wykaz kont syntetycznych dla Urzydu Miejskiego w powiqzaniu z ewidencj'l anali tyczn'l 

Zes pOl 0 - Maj'l.tek trwaly 
- - ; - f-- 
0 1l-Srodki trwale Podzial wg klasyfikacji rodzajowej srodk6w trwalych 

. ,..._ .. ..... _ ... .. _....•.. --_• .. _- -_.._--

013-Pozostale srodki trwale 

-

Podzial wg rodzaj6w srodk6w 

Podzial wg tytul6w 

prawne 

020-Wartosci niematerialne i 

.-
030-Dlugoterminowe aktywa Podziai wg tytul6w 
finansowe 

._

071-Umorzenie srodk6w 

- .- ....----~. -

Podzial wg klasyfikacj i srodk6w trwaiych i tytul6w wartosci 

trwalych oraz wartosci 
 niematerialnych i prawnych 

niematerialnych i prawnych 


- -_.. __...._ --- ..__..__.,--- .._.... 

072-Umorzenie pozostalych ---I 
,srodk6w trwaiych oraz 
wartosci niematerialnych i 
prawnych 
----------~j.--------------------

080-Inwestycje Isrodki trwale IPodziai wg zadan inwestycyjnych 
w budowiel 

Zespol l-Srodki pieni~:ine i rachunki bankowe 

101-Kasa 
f------ - ._-- -- --t-- ----- 
130-Rachunek biez<\Cy Podzial wg kJasyfikacji budzetowej 

j ednostek budzetowych i 


!13S-Rachunki-~~~dk6w Podzial wg funduszy 
funduszy specjalnego 
przeznaczema 

1-------- 
139-Inne rachunki bankowe IPodzial wg tytul6w wyodrybnionych srodkow 

---------~---------



---------

- --

-------------- ---

---

----- ----

- - ---------

140-Kr6tkoterminowe papiery 
wartosciowe i ilme srodki 
pi eniyzne 

Podziai wg tytul6w tytu16w 

Zesp61 2-rozrachunki i roszczenia 

201-Rozrachunki z obiorcami i Podziai wg klasyfikacji budzetowej 

dostawcami 


22 1-Naleznosci z tytulu Podzial wg klasyfikacj i budzetowej 

dochod6w budzetowych 
 Podzial wg dlumik6w 

223-Rozliczenie wydatk6w 
budzetowych 

225-Rozrachunki z budzetami Podziai wg tytu16w rozliczen 

226-Dlugoterminowe Podzial wg rodzaj6w naieznosci 

naleznosci budzetowe 


228-Rozliczenie wydatk6w ze Podzial wg program6w pomocowych 

srodk6w fund uszy 

pomocowych 


229-Pozosta le rozrachunki I Podzial wg tytul6w rozliczen 
publiczno prawne 

231-Rozrachunki z tytulu 

wynagrodzen 


_._._-- -- 1---
23 4-Pozostale rozrachunki z Podzia! wg tytul6w 

pracownikami 


-- -._-I-
Podzial wg tytul6w240-Pozostale rozrachunki 

._----

Podzia! wg klasyfikacji budzetowej 

naleznosci 


-_.._-

290-0dpisy aktuaiizuj~ce 

Zespol 4-Koszty wg rodzaj6w i ich rozliczenic 

400-Koszty wg rodzaj6w Podzia! wg klasyfikacj i budzetowej 

-


401-Amortyzacja 

I -- ,.,---

Zesp617-Przychody i koszty ich uzyskania 
. .-.- ------ 

740-Dotacje i srodki na 
 Podzial wg klasyfikacji budzetowej 

inwestyc:je 


... _-_... _
750-Przychody i koszty Podzial wg klasyfikacji budzetowej 

finansowe 


-_.- --_. __..
--
761-Pokrycie amortyzacji 
r-- 

IZesp61 8-Fundusze,rezenvy i wynik finllDSowy 



800-Funduszjednostki :d --
810-Dotacje budzetowe oraz Podzial wg klasyfikacJl budzetoweJ 
srodki z budzetu na inwestycje 

I840-Rezerwy i rozliczenia Podzial wg tytul6w 
-, 

r i"dZYOkreSOWe przychod6w_ 
r -  - ·· .. _ -

8S1-Zakladowy fundusz 
Iswiadczen socjalnych 

853-Fundusze pozabudZetowe 
. . _ -- - _. -  --..__. 

860-Straty i zyski 
nadzwyczajne oraz wynik 
finansowy 

-
Konta pozabilansowe 

- -._--

997-Zaangazowanie srodk6w Podzial wg proiekt6w 
funduszy pomocowych 

.  - - - -
998-ZaangaZowanie wydatk6w Podzial wg klasyfikacji budzetowej 
budzetowych roku bieZllcego 

~.. -- - .--. 
999-Zaangazowanie wydatk6w Podzial wg klasyfikacji budzetowej 
budzetowych przysz/ych lat 
~ 

. 




6.Wykaz dokollywallych uproszczen 

Na podstawie art. 4 ust 4 ustawy 0 rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994r. fDz.U. 

Nr 76, poz.694 z p6i.n.zm.l materialy i wyposatellie s!uzi\.ce biezi\.cej rea lizacji uslug 

ujmowane Si\. w kosztach bezposrednio w momencie ich zak upu. Podobnie traktuje sil! 

artykuly biurowe i srodki czystosci zakupywane z przeznaczeniem do wewn~trznego 

uzytku. 

Pozostale srodki trwale zwane wyposazeniem ujmowane si\. w ksil!gach w uj l!ciu 

ilosciowo-wartosciowym pocZi\.wszy od ceny jednostkowej 100 zl. 

Przyjmuje sil!, ze zwrot koszt6w poniesionych Itelefony,oplaty pocztowe,itp./ w danym 

roku budzetowym wplywa na zmniejszenie koszt6w,natomiast jesli wydatek dotyczyl 

poprzedniego roku obrotowego, ZWTot wplywa na konto dochod6w. 

7.Wykaz organizacji operacji gospodarczych dokonywanych dowodami Ulst~pczymi 

Na podstawie art. 20 ust 3 i ust 4 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r.fDz.U. Nr 121 , 

poz.591 z p6zn.zm.l 0 rachunkowosci na zasadzie wyji\.tku od og61nej zasady , w 

przypadku braku mozliwosci uzyskania zewnl!trznych dowod6w zr6dlowych obcych 

zwii\.Zanych z operacji\. gospodarczq, ktori\. naiezaloby udokwnentowae kierownik jednostki 

moze zezwolie na udokwnentowanie takiej operacji za pomoci\. do wodow zastl!pczych . 

Powinny bye one sporzi\.dzone przez osoby wykonuj i\.ce dana operacj\!.. 

Stosownie do postanowien art.20 ustA cytowanej wyzej ustawy - za pomoci\. dowod6w 

zast~pczych nie mogi\. bye dokumentowane operacje gospodarcze,kt6rych przedmiotem S<l 

zakupy opodatkowane podatkiem od towar6w i uslug oraz skup metali niezelaznych od 

ludnoSci. 

S.Zasady dokonywania odpisow umorzeniowych lub amortyzacyjnych 

Na podslawie § 8 ust 1 RozporZi\.dzenia Miuistra Fiuans6w z dnia 18 grudnia 200 I roku w 

sprawie szczeg61nych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu paristwa 

budzetow jednostek samorzi\.d u terytorialnego oraz niekt6rych jednostek sektora fi nans6v. 

publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752) wartosci niematerialne i prawne oraz srodki trwale 

o wartosci przekraczaji\.cej 3.500,00zl nalezy amortyzowae lub umarzae lini owo wedlug 

stawek podatkowych (art.16h ust I pkt.l ustawy 0 podatku od osob prawnych( j.t. Dz. Nr 

54 poz.654 z pMn. zm.) jednorazowo za okres calego roku obrotowego, poczynaji\.c od 

miesii\.ca nast\!jJnego po miesii\.cu w ktorym srodki te przekazano do uzytku. Wartosci 

http:miesii\.cu
http:miesii\.ca
http:samorzi\.du
http:wykonuji\.ce
http:s!uzi\.ce


niematerialne i prawne oraz srodki trwale 0 wartosci jednostkowej od I OO ,OOzl do 

3.500,00zl umarza siy z chwilq dokonania zakupu..Jednorazowo przez spisanie w koszty w 

miesiqcu przyjycia do uzywania, umarza siy: 

- ksiqzki i inne zbiory biblioteczne, 

- srodki dydaktyezne, w tym takZe srodki transportu, sluzqee do nauezania i wyehowania 

w szkolaeh i plae6wkach oswiatowyeh, 

- odziez i umundurowanie, 

- meble i dywany, 

- inwentarz tywy, 

- pozostale srodki trwale /wyposazenie/ oraz wartosci niematerialne i prawne, 0 wartosci 

nieprzekraczajqcej wielkosci ustalonej w przepisach 0 podatku doehodowym od os6b 

prawnych,dla ktorych odpisy arnortyzaeyjne Sq uznawane za koszt uzyskania przychodu 

w 100 % ieh wartosci w momencie oddania do uzywania. 

Nie umarza siy grunt6w oraz d6br kul tury. 

9.Zasady oCbrony danych. 

Cala dokumentaeja finansowo - ksiygowa przechowywana jest w siedzibie Urz«du. 

Dokumenty ksiygowe nalezy ukladac w segregatorach, w porzqdku chronologicznym 

wynikajqcym z ksiqg raehunkowych. Dokumenty przechowywane do 5 lat znajdujq siy w 

ksi«gowosei w zarnkni«tych pod kluczem szafaeh. Pozostale dokumenty przechowywane 

Sq w arehiwum na wydzielonych i oznaczonych p6lkach. 

Poszezeg61ne rodzaje dokument6w nalety przeehowywac: 

I) roczne sprawozdanie finansowe - "bezterminowo" ; nawet po Iikwidacj i podmiotu 

gospodarczego dokumentaeja tajest archiwizowana, 

2) ksi«gi rachunkowe - przez 5 lat po roku obrotowym, ktorego dotycZ<\.. 

3) karty wynagrodzeIi pracownik6w - przez okres, w jakim mogq bye potrzebne, zgodnie 

z przepisami emerytalnymi, ale przez co najmniej S lat po roku obrotowym, 

4) dowody ksi«gowe, dotyczqce wplyw6w z dochodow budzetowych 5 lat. 

5) dowody ksiygowe dotyczqce inwestycji wieloletnieh, kredytow, pozyezek, umow 

handlowych, roszczeIi dochodzonych w post«powaniu cywilnym lub obj«tyeh 

postypowaniem karnym ezy podatkowym - przez 5 lat po roku obrotowym ; okres ten 

liczy si« od poczqtku nast«pnego roku po roku obrotowym, w ktorym transakcje 

operacje lub post«powania zostaly zakonczone, rozliezone, splacone lub przedawnione, 



6) dokumentacj« przyj,<tego sposobu prowadzenia rachunkowosci - przez 5 lat po 

okresie jej waznosci ; dotyczy to zakladoviych zasad (polityki) rachunkowosci, to jest: 

zakJadowego planu kont, wykazu ksia£ rachunkoViych czy Viykazu zbior6w 

stanowi~cych ksi,<gi rachunkowe i dokumentacj i systemu przetwarzania danych, jezcli 

prowadzi si,< ksi<;:gowosc komputerow!\, zasad Viyceny aktyw6w i pasyw6w oraz 

ustalania Viyniku fmansowego, wlasnego wzoru sprawozdania finansowego, 

7) dokumentaci<;: dotycz~c~ r<;:kojmi reklamacji i reklamacji - przez 1 rok po uplywie 

r«kojmi lub po rozliczeniu reklamacji, 

8) dokumenty inwentaryzacyjne - przez 5 lat po roku obrotowym, 

9) pozos tale dowody ksi<;gowe i dokumenty - przez 5 lat po roku ObrotoViY 



Zall!cznik nr 3 
do Zarzl!dzenia nr 157/05r. 
z dnia 29 grudnia 2005r. 
Burmistrza Toszka 

I. Ksifgi rachunkowe 

I.Ksi«gi rachunkowe obejmuj'l zbiory zapis6w ksi«go'W),ch, obrot6w /sum zapis6w/ 

i sald.kt6re tworz'l: 

- dziennik, 

- ksi«g« gl6wn'l, 

- ksi«gi pomocnicze, 

- zestawienia: obrot6w i saId kont ksiygi gl6wnej oraz said kont ksi~ pomocniczych, 

- 'W)'kaz skladnik6w aktyw6w i pasyw6w linwentarz/ 

2.Ksiegi rachunkowe prowadzone s'l w siedzibie Urz«du Miej skiego w Toszku 

w spos6b ustalony w zaktado'W)'m planie kont. 

3.Zapisy w ksi«gach rachunko'W),ch prowadzi si« w jyzyku polsk im i walucie polskiej na 

podstawie prawidlo'W)'ch i rzetelnych dowod6w. 

4.Ksi«gi rachunkowe prowadzi si« r«cznie, w zlotych i groszach. 

5.Ksi«gi rachunkowe z uwzglydnieniem techniki ich prowadzenia S'l: 

- trwale oZnaczone nazw'ljednostki / kazda ksiyga wi'lZana, kazda luzna karla kontowa, 

takZe jezeli maj'l one postac 'W)'druku komputerowego lub zestawienia;nazw« danego 

rodzaj u ksiygi rachunkowej oraz nazwy programu przetworzenial, 

- 'W)'raznie oznaczone co do roku obrotowego, okresu sprawozdawczego oraz datI; 


sporz'ldzenia, 


- przecho'W)'wanie starannie w ustalonej kolejnosci. 


6. Ksiegi rachunkowe otwierane S'l na dzien rozpoczynajacy kazdy rok obroto'W), 

i zamykane na koniec kazdego roku obrotowego. Zamkni«Cie ksi'lg rachunko'W)'ch 

polega na nieodwracalnym 'W)'l'lczeniu mozliwosci dokonywania zapis6w ksiego'W)'ch 

w zbiorach tworz'l.cych zamknit;te ksit;gi rachunkowe. 

7.Ksi«gi rachunkowe powinny bye prowadzone rzetelnie, bezblydnie, sprawdzalnie 

biez'l.co. 

8.Ksi«gi rachunkowe uznaje sit; za prowadzone bezbl«dnie, jezeJi wprowadzono do nich 

kompletnie i poprawnie zakwalifikowane do zaksi«gowania w danym miesi'lcu dowody 

ksi«gowe, zapewniono ci'lglose zapis6w oraz bezbl«dnosc dzialania stosowanych 

http:biez'l.co


procedur obliczeniowych. 

9.Ksi~gi rachunkowe uznaje si~ za sprawdzalne, jezeli umozliwiaj'l stwierdzenie 

poprawnosci dokonanych w nich zapisow, stanow Isaldl oraz dzialania stosowanych 

procedur obliczeniowych, a w szczegolnosci: 

- udokumentowanie zapisow pozwala na identyfikacj « dowodow i sposobu ich zapisania 

w ksi«gach rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych., 

- zapisy uporz'ldkowane s'l chronologicznie i systematycznie wedl ug kryteriow 

klasyfikacyjnych umozliwiajqcych sporz'ldzanie obowi<jZuj'lcych sprawozdan 

finansowych, 

- zapewniona jest kontrola kompietnosci zbiorow systemu rachunkowosci oraz 

parametr6w przetwarzania danych, 

- zapewniony jest dost«p do zbior6w danych pozwaJaj'lcych na uzyskanie w dowolnym 

czasie i za dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych i zrozurnialych informacj i 

o tresci zapis6w dokonanych w ksi~gach rachunkowych. 

10.Zapisy w ksi«gach rachunkowych uwaza si<; za dokonywane biez'lco, j ezeli: 

-pochodz'lce z nich info rmacj e urnozliwiaj'l sporz'ldzenie w terminie obowi'lzuj'lcych 

urz'ld sprawozdan finansowych i innych sprawozdan, w tym deklaracji podatkowych 

oraz dokonanie rozliczen finansowych, 

-zestawienia obrot6w i said kont ksi«gi gl6wnej S'l sporz'ldzane przynaJmmeJ za 


poszczeg61ne okresy sprawozdawcze, nie rzadziej niz na koniec miesi'lca, w terminie 


o kt6rym mowa w ppkt I, a za rok obrotowy - nie p6zniej niz 85 dnia po dniu 


bilansowym, 


-uj<;cie wplat i wyplat got6wkq, czekami, nast«puje w tym samym dniu, w kt6rym 


zostaly dokonane. 


n. Wykaz k.<iillg rachunkowych. 

Na podstawie art. 13 ust.! i art. J7 ust 1 ustawy 0 rachunkowosci do ksi<tg rachunkowych 

zalicza si«: 

1) ksi«g« gI6wn'l- zawieraj'lca r6wnolegle zapisy zdarzeri i operacji gospodarczych na 

kontach w uj«ciu syntetycznym, zgodnie z zasada podw6jnego ksi«gowania. Zapisy le 

dokonywane s'l w oparciu 0 dowody ksi<;gowe sprawdzone i zatwierdzone do realizacji 

oraz zak walifikowane do uj <;cia w ksi<;gach rachunkowych - w kolejnosci 

chronologicznej. 



2) 	 ksi«gi pomocnicze - sluzqce ewidencji anaJi tycznej, a w szczeg6lnosci: 

a) 	 ksiqzka srodk6w trwalych - ujmujqca wartosc brutto srodk6w trwalych 

pogrupowanych wg klasyfikacji rodzajowej srodk6w trwalych, zmiany wartosci w 

wyniku urz«dowych zmian cen oraz wartosc dokonywanych od nich odpis6w 

mnorzeniowych lub amortyzacyjnych, 

b) 	 ksiq:zka inwentarzowa - ujmujqca pozostale srodki trwale tzw. wyposazenie wg miejsc 

ich uzytkowania, w uj«ciu ilosciowo-wartosciowym pOCZqWSZY od ceny jednostkowej 

netto 100,00 zl do 3.500 zl 

c) karty wynagrodzen - ujmujqce rozrachwlki z pracownikami w formie imi Ilnej 

ewidencji ksi«gowej wynagrodzen pracownik6w, zapewniajqcej informacje z calego 

okresu zatrudnienia, 

d) rejestry sprzedazy - ujmujqce operacje sprzedilZy wg kolejno nwnerowanych faktur 

wlasnych, innych dowod6w ksi«gowych, ze szczeg61nosciq niezb«dnq do cel6w 

podatkowych, 

e) karty wydatk6w - ujmujqce koszty rodzajowe w ewidencji prowadzonej dla 

poszczeg61nych dzia16w i rozdzial6w prowadzonej dzialalnosci, 

f) karty kontowe - grupujq obroty z danego dnia, 

3) zestawienie obrot6w i said kont ksi«gi gl6wnej oraz said kont pomocniczych do 

wybranych kont ksi«gi g/6wnej 

111. Prowadzenie ksilJ.g rachnnkowych przy ui:ycf.1lf. kompntera. 

I.Urzqd Miejski w Toszku od dnia 31.12.2002 r.prowadzi ksi«gi rachunkowe przy uzyciu 

komputera. 

2.Urzqd Miejski w Toszkujest uzytkownikiem program6w komputerowych fi rmy 

"REKORD" Systemy Informatyczne sp.z 0.0. 

3.Uzytkowane przez Urzqd programy komputerowe to: 

system finansowo ksi«gowy - pozwala prowadzi6 pelna ksi«gowosc, 

system budzet - przeznaczony do biezqcej i prognostycznej analizy wydatkow i 

dochod6w budzetowych, 

system budzet RB - przeznaczony do przygotowywania miesi«cznych sprawozdan 

Rb-27, Rb-28, Rb-30, Rb-32 oraz Rb-50 i przesylania ich w formie elektronicznej a 

takZe drukowanej do nadrz<ednych jednostek samorzqdll terytorialnego. 



System budzet wsp61pracuje z: 

systemem finansowo-ksiygowym w zakresie eksportu i importu dokument6w co rna 

wplyw zar6wno na stan realizacji budzetu, jak i na stan kont ksiygowych, 

system budzet RB zasilaj~c go danymi przekazywanymi p6zniej w formie 

elektronicznych sprawozdail do Regionalnej Izby Obrachunkowej. 

4.Podstawowe funkcje system6w oraz zasad y ewidencji i przetwarzania danych opisane 

zostaly w instrukcjach uz:ytkownika sporz~dzonych dla kazdego systemu przez fi rm~: 

"REKORD" Systemy Informatyczne sp.z 0.0. 

43-300 Bielsko-Biala, ul.Kasprowicza 5. 

IV. Zabezpieczenie danych zapisanych w programie. 

I.Pod pojyciem bezpieczenstwa danych rozumie si~ pewnose, ze niezaleznie od wypadkow 

losowych IpowaZna awaria komputera, zaniki zasilanial wklad pracy zwiqzany 

z gromadzeniem informacji w pamiyci dyskowej komputera nie ulegnie zniszczen iu. 

2.Funkcje chroni'l.ce uZytkownika przed utral'!. cennych dla niego informacji to: 

macierz RAID w trybie mirroring, 

okresowa archiwizacja na dyskach CD-RW, 

wykonywanie kopii zapasowej w serwerze iautomatyczniel. 

3.Sklad danych wykonywany jest takZe po uzgodnieniu kolejnego miesi~ca, przed jego 

zamkniyciem i przechowywany co najmniej do momentu zamkni\ecia nast\epnego 

ImeSI'l.ca. 

4.Program moze bye obslugiwany przez okreslon~ liczb« operatorow. 


5.Autoryzacja uzytkownika odbywa si« poprzez podanie unikalnego identyfikatora i hasla. 


6.Hasla dostypu do systemu ulegaj~ okresowej wymianie. Wymiana hasel nastypuje 


natychmiastowo w przypadku stwierdzenia ich kompromitacji . 

http:ImeSI'l.ca
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Zal:tcznik nr 4 
do Zarz:tdzenia nr 157/05 
z dnia 29 grudnia 2005r. 
Burmistrza Toszka 

Na podstawie § 21 Rozporz'idzenia Ministra Finans6w z dnia 18 grudnia 2001 rokll W 

sprawie szczeg6lnych zasad rachllnkowosci oraz plan6w kont dla blldzetu panstwa 

budiet6w jednostek samorz'idu terytorialnego oraz niekt6rych jednostek sektora finan ow 
publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752) w Urzl(dzie Miejskim w Toszek ustala sil( bilans 

stanowi'icy zal'icznik ill 4, 5 i 7 do niniej szego rozporzqdzenia. 


