
Zarzctdzenie Nr 33/2012 

W6jta Gminy Gruta 

z dnia 17 lipca 2012r. 

w sprawle aktualizacji przyjcttycb zasad (polityki) rachunkowosci 

Na podstawie przepis6w art 10 ust 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t j . Dz. 

U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6zn. zm.) i szczeg6lnych ustalen zawartych w art 40 ustawy z dnia 27 

slerpnla 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z p6in. zm.) oraz w rozporzqdzeniu 

Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci oraz plan6w kont 

dla budietu panstwa, budzet6w jednostek samorz<1du terytorialnego, jednostek budzetowych, 

samorzctdowych zaklad6w budi.etowych, panstwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek 

budzetowych maJClcych s!edzibf: poza granicami Rzeczypospolitej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z p6in.zm.) 

zarz.,dzam co nast~puje: 

§ 1. W Zarzqdzeniu Nr 30/2011 W6jta Gminy Gruta z dnia 15 lipca 2011r. w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowosci wprowadza si~ nast~pujqce zmiany: 

1) w zahiczniku nr 1 Og6lne zasady prowadzenia ksi'lg rachunkowych, punkt 2 - Okreslenie 

roku obrotowego i wchodzqcych w jego sklad okres6w sprawozdawczych otrzymuje 

brzmienie jak zal(}cznik Nr 1 do niniejszego zarz'ldzenia; 

2) zah1cznik Nr 3 Spos6b prowadzenia ksi<lg rachunkowych otrzymuje brzmienle jak zal(lcznik 

nr 2 do niniejszego zarzctdzenia; 

§ 2. Zarz<ldzenie wchodzi w i:ycie z dniem podpisania z mocq obowictzuj'!C<l od 1 stycznia 2012r .. 



Uzasadnienie 

W zwi<tzku z wejsciem w zycie w dniu 16 lutego 2012r. rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnla 

19 stycznia 2012r. zmieniajiilcego rozporzqdzenle w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci 

oraz plan6w kont dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorz'ldu terytorialnego, 

jednostek budzetowych, samorzqdowych zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy 

celowych oraz panstwowych jednostek buclietowych maj<tcych siedzib~ poza granicami 

Rzeczypospolitej, kierownik jednostki w terminie do 15 sierpnia 2012r. zobowi;;izany jest 

dostosowac obowi<tZUj(}q w jednostce polityk~ rachunkowosci do zasad okreslonych w 

rozporzcidzenlu zmieniajijcym. 



Zal~cznlk Nr 1 
do Zarzctdzenia Nr 33/2012 
W6jta Gminy Gruta 
z dnia 17 lipca 2012r. 

OGOLNE ZASADY PROWADZENIA 

KSIJ\G RACHUNKOWYCH 
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2. Okreslenie roku obrotowego i wchodzctcych w jego sklad okres6w 
sprawozdawczych 

Rokiem obrachunkowym jest okres roku budzetowego, czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 
31 grudnia. 

Okres sprawozdawczy to okres, za kt6ry sporzqdza si~ sprawozdania finansowe. Przyjmuje si~ 

miesittc jako najkr6tszy okres sprawozdawczy. 

Sprawozdawczosc Gminy Gruta reguluj<i nast~pujctce akty prawne: 

- Rozporzcidzenie Ministra Finans6w z dnia 3 lutego 2010r. w sprawie sprawozdawczosci 
budi etowej (Dz. U. Nr 20, poz. 103), 

- Rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 4 marca 2010r. w sprawie sprawozdan jednostek 
sektora finans6w publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247), 

- Rozporzcidzenie Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczeg61nych zasad 
rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorzctdu 
terytorlalnego, jednostek budzetowych, samorz'ldowych zaklad6w budzetowych, 
panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj'lcych 
siedzlb~ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z p6in. zm.), 

- Rozporz<ldzenie Ministra Finans6w z dn1a 25 pazdziernika 2010r. w sprawie zasad 
rachunkowosci oraz plan6w kont dla organ6w podatkowych jednostek samorzctdu 
terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375). 

+ W jednostce budzetowej: Urz~dzie Gmlny Gruta 

Za okr~~X roiesieczne sporz~dza sie sprawozdania: 

- sprawozdanie Rb-275 z wykonania planu dochod6w budzetowych j.s.t. 
- sprawozdanie Rb-285 z wykonania planu wydatk6w budzetowych j.s.t. 

Za okresy kwartalne sporzsidza sie sprawozdania: 

- sprawozdanie Rb-27$ z wykonania planu dochod6w budzetowych j.s.t. 
- sprawozdanie Rb-285 z wykonania planu wydatk6w budzetowych j.s.t. 

- sprawozdanie Rb-NDS o nadwyice / deficycie j.s.t 
- sprawozdanie Rb-N o stanie naJeznosci oraz wybranych aktyw6w finansowych 

sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowiqzan wg tytuMw dluznych oraz gwarancji 
por~czen 

- sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania panu dochod6w zwiqzanych z realizacjq zadan z 
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami 

- sprawozdanie Rb-50 o dotacjach / wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem zadan z 
zakresu administracji rzttdowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami 

- sprawozdanie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiqzan oraz naleznosci 
Skarbu Panstwa z tytulu wykonywania przez jednostki samorzqdu terytorialnego 
zadan zleconych 
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Za okresy p6lroczne sporzadza sii: sprawozdania: 

- sprawozdanie Rb-275 z wykonania planu dochod6w budzetowych j.s.t. 
- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatk6w budzetowych j.s.t. 

- sprawozdanie Rb-ND5 o nadwyice / deficycie j.s.t 
- sprawozdanie Rb-N o stanie naleznosci oraz wybranych aktyw6w finansowych 

sprawozdanie Rb-Z o stanie zobowicizan wg tytul6w dluznych oraz gwarancji 
por~czen 

- sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania panu dochod6w zwiqzanych z realizacjq zadan z 
zakresu administracji rz<idowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami 

- sprawozdanie Rb-50 o dotacjach / wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem zadan z 
zakresu administracji rzcidowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami 

- sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochod6w podatkowych gminy 
- sprawozdanie Rb-30$ z wykonania plan6w finansowych samorzqdowych zaklad6w 

budietowych 

- sprawozdanie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowi<izan oraz naleznosci 
5karbu Par\stwa z tytulu wykonywania przez jednostki samorzcidu terytorialnego 
zadan zleconych 

Za rok sktada si~i 

- sprawozdanie Rb-275 z wykonania planu dochod6w budietowych j.s.t. 

- sprawozdanie Rb-28S z wykonania planu wydatk6w budzetowych j.s.t. 
- sprawozdanie Rb-NOS o nadwyzce / deficycie j.s.t 

- sprawozdanie Rb-PDP z wykonania dochod6w podatkowych gminy 

- sprawozdanie Rb-30S z wykonania plan6w finansowych samorzcidowych zaklad6w 
budzetowych 

- sprawozdanie Rb-27ZZ z wykonania panu dochod6w zwicizanych z realizacjci zadan z 
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami 

- -sprawozdanie Rb-50 o dotacjach / wydatkach zwiqzanych z wykonywaniem zadan z 
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadan zleconych j.s.t. ustawami 

- sprawozdanie Rb-ZN kwartalne sprawozdanie o stanie zobowicizan oraz naleznosci 
Skarbu Panstwa z tytulu wykonywania przez jednostki samorz<idu terytorialnego 
zadan zleconych 

- sprawozdanie Rb-UZ uzupelniajqce o stanie zobowittzan wg tytuMw dluinych 
- sprawozdanie Rb-UN uzupelniajqce o stanie naleznosci 
- sprawozdanie Rb-ST o stanie srodk6w na rachunkach bankowych j.s.t. 

- sprawozdanie Rb-W5 o wydatkach strukturalnych poniesionych przez jednostki 
sektora finans6w publicznych 

- sprawozdanie finansowe - bilans jednostki budzetowej i samorzqdowego zakladu 
budzetowego wedlug zalqcznika nr 5 do ,,Rozporzqdzenia MF z dnia 5 lipca 2010r.", 

- sprawozdanie finansowe - rachunek zysk6w i strat jednostki (wariant por6wnawczy) 
wedlug za!qcznika nr 7 do ,,Rozporzqdzenia MF z dnia 5 lipca 2010r.", 

- sprawozdanie finansowe - zestawienie zmian w funduszu jednostki wedlug 
zalqcznika nr 8 do ,,Rozporzqdzenia MF z dnia 5 lipca 2010r.". 
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• w jednostce samof'Z<ldU terytorialnego: Gminie Gruta 

- bilans z wykonania budietu j.s.t. wedlug zalqcznika nr 9 do ,,Rozporzcidzenia MF z 
dnia 5 lipca 2010r.", 

- !ciczny bilans jednostki budzetowej i samorzqdowego zaldadu budzetowego 
obejmujcicy bilans urz~du jako jednostki budzetowej, bilanse jednostkowe jednostek 
budietowych oraz bilans samorzqdowego zaldadu budietowego wedlug zalqcznika 
nr 5 do ,,Rozporzqdzenia MF z dnia 5 lipca 2010r.", 

- Iciczny rachunek zysk6w i strat (wariant por6wnawczy) obejmujcicy rachunek zysk6w 
i strat urz~du jako jednostki budietowej, jednostkowe rachunki zysk6w i strat 
jednostek budietowych oraz rachunek zysk6w i strat samorzcidowego zakladu 
budzetowego wedlug zah1cznika nr 7 do ,,Rozporzqdzenia MF z dnia 5 lipca 2010r.", 

- lciczne zestawienie zmian w funduszu obejmujiice zestawienie zmian w funduszu 
urz~du jako jednostki budietowej, jednostkowe zestawienia zmian w funduszach 
poszczeg6lnych jednostek budietowych oraz zestawienie zmian w funduszu 
samorzcidowego zakladu budietowego wedlug za!qcznika nr 8 do ,,Rozporzqdzenia 
MF z dnia 5 lipca 2010r."1 

- skonsolidowany bilans j.s.t. wedlug zalqcznika nr 10 do ,,Rozporzcidzenia MF z dnia S 
lipca 2010r.". 
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Zal'lcznik Nr 2 
do Zarz'ldzenia Nr 33/2012 
W6jta Gmlny Gruta 
z dnia 17 lipca 2012r. 

SPOS6B PROWADZENIA KSIJ\G 

RACHUNKOWYCH 
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Zasadniczym elementem dokumentacji przyj~tych zasad rachunkowosci jest zaldadowy plan 
kont, kt6rego podstawowym zadaniem jest umozliwienie prowadzenia ksiqg rachunkowych 
zgodnie z ustaw<i o rachunkowosci oraz innymi obowiqzujctcymi regulacjami prawnymi np. 
przepisami podatkowymi z r6wnoczesnym uwzgl~dnieniem charakterystycznych cech 
dzialalnosci jednostki oraz techniki prowadzenia ksicig rachunkowych. 

• W jednostce budzetowej-Urz~dzte Gmlny w Grucie 

Jednostka prowadzl ksi~gi rachunkowe w oparciu o zaldadowy plan kont opracowany na 
podstawie planu kont stanowicicego zai<lcznik nr 3 do rozponqdzenia Ministra Finans6w z dnla 
5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu 
panstwa, budi:et6w jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorzqdowych zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych 
jednostek budzetowych maj<}cych siedzib~ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 
128, poz. 861 z p6fn.zm.), 

• W jednostce samorz~du terytorlalnego- Gminie Gruta 

W jednostce samorzctdu terytorialnego dodatkowo prowadzone set ksi~gi rachunkowe: 
dotyczqce wykonania budzetu, naleinosci finansowych, zobowictzan finansowych, dochod6w i 
wydatk6w funduszy pomocowych oraz stanu funduszy pomocowych, przychod6w z tyturu 

prywatyzacji oraz operacji niekasowych wedlug planu kont stanowiqcych zatcicznik nr 2 do 
rozporz<}dzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad 
rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu panstwa, budiet6w jednostek samorzc:idu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzc:idowych zaldad6w budietowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj<}cych siedzib~ poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 z p6tn.zm.), 

• Dia prowadzenia ewidencji podatk6w I oplat dla organ6w podatkowych j.s.t. 

na podstawie planu kont wedlug rozporzctdzenia Ministra Finans6w z dnia 25 pazdziernika 
2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci oraz plan6w kont dla organ6w podatkowych jednostek 
samorz<idU terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), 

Zaldadowy plan kont zawiera wykaz kont ksi~gi gl6wnej i wykaz ksl<}g pomocniczych oraz opis 
przyj~tych przez jednostk~ zasad klasyfikacjl zdarzen, a takZe zasady prowadzenia kont ksicig 
pomocniczych oraz ich powictzania z kontami ksi~gi gl6wnej. 

1. Zakladowy plan kont dla budzetu gminy wedlug ktorego Urzctd Gminy w 
Grucie prowadzi ewidencj~ wykonania budZetu gmlny jako organu 
ftnansowego. 

W zakresie wykonania budzetu, naleznosci finansowych, zobowiqzan finansowych, przychod6w 
z tytuiu prywatyzacji oraz operacji niekasowych ksi~ga gl6wna organu finansowego obejmuje 
nast~puj<}ce konta. 

Konta bilansowe: 

o 133 Rachunek budzetu 

Cl 134 Kredyty bankowe 

Cl 140 ~rodki pieni~zne w drodze 

Cl 222 Rozliczenie dochod6w budzetowych 
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o 223 Rozliczenie wydatk6w budzetowych 

o 224 Rozrachunki budzetu 

o 240 Pozostale rozrachunki 

a 250 Naleznosci flnansowe 

a 260 Zobowiqzania finansowe 

o 290 Odpisy aktualizujqce naleznosci 

o 901 Dochody budzetu 

a 902 Wydatki budzetu 

D 909 Rozliczenia mi~dzyokresowe 

o 960 Skumulowane wyniki budzetu 

o 961 Wynik wykonania budzetu 

o 962 Wynik na pozostalych operacjach 

Konta pozabilansowe: 

a 991 Planowane dochody budzetu 

o 992 Planowane wydatki budzetu 

Podstawowe operacje ujmowane na kontach budzetu oraz wykaz kont analitycznych 
utworzonych do odpowiednich kont syntetycznych . 

Nrkoota Nazwakonta Zasady ewidencji aoalitycznej 
Sluzy do ewidencji operacji pieni~inych dokonywanych 
bankowych rachunkach budietu. 

Zasad! :pr~widn~niB knot lsr'iiilK uam1u:ni1:D!cb i 

ua:wiilzanle z k~mt~m ks11;1i abh.m~j 

133 Rachunek budzetu 
Analitxkil 
133/000/00000/0000/00 
Rachunek budzetu//dochody/ 
133/000/00000/0000/01 
Rachunek budzetu/ /wydatki/ 
133/000/00000/0000/10 
Rachunek bud2etu/ /lokaty /wg bank6w 

Zapisy na koncie 133 dokonywane SCI wyh1cznie 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 wyci<1giem, natomiast r6inke wynikajctce z bt~du 
odnosi si~ na konto 240, jako ,,sumy do wyjasnienia". R6i:nice te wyksi~gowuje si~ na podstawie 
dokumentu bankowego, zawierajqcego sprostowanie bl~du. 

Na stronie Wn konta 133 ujmuje si~ wplywy srodk6w pieni~inych na rachunek budzetu, w tym 
r6wniei splaty dotyCZ<}Ce kredytu udzielonego przez bank na rachunku budzetu oraz wplywy 
przychod6w z tyturu zaci<1gni~tych kredyt6w i pozyczek. 

Na stronie Ma konta 133 ujmuje si~ wypfaty z rachunku budzetu oraz splaty zacictgni~tych 
kredyt6w i pozyczek. 

Na koncie 133 ujmuje si~ r6wniez lokaty dokonywane ze srodk6w rachunku budzetu. 
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Konto 133 moze wykazywac saldo Wn , kt6re oznacza stan srodk6w pieni~inych na rachunku 
budzetu lub saldo Ma - kwot~ wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na 
rachunku budzetu. 

Podstawowe operatje Wn Ma 

Wplyw dochod6w budzetowych 133 222, 224, 901 
Wptywy przychod6w z tytu!u kredyt6w i poiyczek 133 134, 260 
Zwroty dochod6w bud:Zetowych nienaleznie wplaconych lub 901 133 
orzeczonych do zwrotu i nadplat 
Realizowane wydatki 902 133 
Przelewy §rodk6w na wydatki samodzielnie bilansuj<1cych si~ 223 133 
jednostek 
Zwroty wydatk6w 133 902 
Rozchody srodk6w budi etu z tyt splaty iaci(}gniE;tych 134,260 133 
kredyt6w i pofyczek 
Dochody nalezne budzetowi panstwa 
-pobrane 133 224 
-odprowadzone 224 133 
Otrzymana subwencJa oswiatowa - wplywy dot roku 133 901 
budzetowego 
Otrzymana subwencja o§wiatowa - wp!ywy subwencji w 133 909 
grudniu na s tyczen rol<.u nastE;pnego 
Wplywy srodk6w pienil(inych w drodze 133 140 
Bl~dy w wyciqgu bankowym 133 240 

Nrkonta Nazwakonta Zasady ewidencji analitycznej 
Zasady 12rowadzenia k!!Dl ~iii& IU!miUJll'2I'b. 1 
1Ulwii1ZilD11: Z kontem ksl~gi &lownej 

l~h 

134 Kredyty bankowe 
Prowadzone w spos6b umozliwiaictcy rozliczenie poszczeg6lnych 
kredyt6w. Kon ta anal1tyczne tworzone Set w zaleznosci od 
potrzeb w nast~puj'lcy spos6b: 
symbol konta analitycznego 134/000/00000/000/01, /02 itd. 

Konto 134 sluzy do ewidencji kredyt6w bankowych zaci<1gni~tych przez gmin~ na finansowanie 
budzetu. 
Po stronie Wn konta 134 ujmuje si~ splat~ lub umorzenie kredytu. 
Po stronie Ma konta 134 ujmuje si~ kredyt bankowy na finansowanie budzetu oraz odsetki 
od kredytu bankowego. 
Konto 134 moie wykazywac saldo Ma, oznaczajctce zadluzenie z tytulu kredyt6w zaci<1gni~tych 
na flnansowanie budi:etu. 

Podstawowe operatje Wu Ma 

Zaciqgni~ty kredyt bankowy przelany na rachunek biez(\cy 133 134 
Splata kredytU 134 133 
Sp!ata odsetek od kredytu doliczonych do kredytu 902 133 
Umorzenle kredytu bankowego 134 962 

Dodatnie r6znice kursowe od kredyt6w zaci'lgni~tych 134 962 
w walucle obcej 
Ujemne r6znice kursowe od kredyt6w w walucle obcej 962 134 
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Nr konta Nazwa konta Zasady ewidentji analitycznej 
Srodki pieni~i.ne w drodze. 

Srodki pieni~Zlle w Zasad1'. prowadzenia kont ksiil& 1211m12s::ui~1;b i is;b P12Ei1Zi1Dit: z 
140 

drodze kontem ksit:&i gl6wuej 

Wedlug sum plenl~znych w drodze. Srodki pieni~i.ne w drodze sq_ 
ewidencjonowane tylko na przclomie okres6w sprawozdawczych. 

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

1) srodk6w otrzymanych z innych budzet6w w przypadku, gdy srodki te zostaly przekazane 
w poprzednim okresie sprawozdawczym i Sq obj~te wyci<tgiem bankowym z datq nastt:pnego 
okresu sprawozdawczego, 

2) przelew6w dochod6w budzetowych zrealizowanych pnez bank platnika w okresie 
sprawozdawczym i obj~tych wycicigami bankowymi z rachunku biei.C}cego budietu w 
nastt:pnym okresie sprawozdawczym. 

Srodki pieni~ine w drodze sq ewidencjonowane tylko na przelomie okres6w sprawozdawczych. 

Na stronie Wn konta 140 ujmuje si~ kwoty srodk6w pienit:znych w drodze, a na stronie 
Ma- wplyw srodk6w pienir:znych w drodze na rachunek budzetu. 

Konto 140 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w pieni~inych w drodze. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Srodki plenl~zne w drodze 140 222, 224, 901 
Wplyw srodk6w pieni~i.nych w drodze na rachunek budietu 133 140 

Nrkonta Naiwakonta Zasady ewidentji analitycznej 
Rozliczenia z jednostkami budzetowyml z tytulu irealliowanych 

222 Rozliczenie dochodow 
priez te Jednostki dochod6w budi.etowych 

budzetowych ZilSild~ nr~wadzenia knot ksi~t= p12m1ua1i~1:b i is::b 
P12w.ii1Zi1Dlt: Z kaotem ksle~ elownej 
AoalitJ£1ss= prowadzi w spos6b umozllwiaJctCY ustalenie 
rozlicienla z poszczeg6lnymi jednos tkami budi.etowymi z tytulu 
zrealizowanych priez nie dochod6w budi.etowych Kon ta 
analityczne tworzone sq w zalei:nosci od potrzeb . 

Konto 222 sluzy do ewldencji rozliczen z jednostkami budzetowymi z tytulu zrealizowanych 
przez te jednostki dochod6w budzetowych. 
Na stronie Wn konta 222 ujmuje si~ dochody budzetowe zreallzowane przez jednostki 
budzetowe w wysokosci wynikajctcej z okresowych sprawozdari jednostek budzetowych, w 
korespondencji z kontem 901. 

Na stronie Ma konta 222 ujmuje si~ przelewy dochod6w budzetowych na rachunek budZetu, 
dokonane przez jednostki budzetowe, w korespondencji z kontem 133. 

Konto 222 moie wykazywac dwa salda. 

Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochod6w budzetowych zrealizowanych przez jednostld 
budi.etowe i obj~tych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie pnekazanych na rachunek budzetu. 

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochod6w budzetowych priekazanych przez jednostki 
budietowe na rachunek budzetu, lecz nleobj~tych okresowymi sprawozdaniami. 
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Podstawowe operatje Wn Ma 

Przelewy dochod6w budzetowych na rachunek biei<tCY 133 222 
budietu przez Jednostki budtetowe 
Zrealizowane przez Jednostki budzetowe dochody budzetowe 222 901 
na podstawie miesit;;cznych sprawozdail Rb 27S 

Nrkonta Nazwa konta Zasady ewidencji analityczneJ 
Rozliczenia z jednostkami budzetowymi z tyt:Ulu zrealizowanych 
przez te jednostki wydatk6w budzetowych 

Za~ad)". Pr2»::idz;s:uia kuot ~ia~ pQmQcnlcz}".~b I irb 
puw:t1.tii.ml~ Z kontem ksi~&i &lsZ:mHd 

223 Rozlla;ente wydatk6w Analizyk~ prowadzi si~ w spos6b umozliwiajcicy ustalenle stanu 

budietowych rozliczen z poszczeg6lnymi jednostkarni budzetowymi z tytulu 
przelanych na ich rachunkl srodkow budzetowych 
przeznaczonych na pokrycie zrealizowanych przez nie wydatk6w 
budietowych. 

Konto 223 siuzy do ewidencji rozliczen z jednostkami bud:l:etowymi z tytulu dokonanych przez 
te jednostki wydatk6w budzetowych. 

Na stronie Wn konta 223 ujmuje si~ srodki przelane z rachunku budzetu na pokrycie wydatk6w 
jednostek budzetowych1 w korespondencji z kontem 133. 

Na stronie Ma konta 223 ujmuje si~ wydatki dokonane przez jednostki budzetowe w wysokosci 
wynikaictcej z okresowych sprawozdan tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. 

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych srodk6w na rachunki biez'lce jednostek 
budzetowych1 lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatk6w budzetowych. 

Podstawowe operatje Wn Ma 

Przelewy srodk6w budzetowych z rachunku biezqcego 223 133 
budzetu na rachunki jednostek budietowych 
Zrealizowane przez jednostki budzetowe wydatki budzetowe 902 223 
na podstawie miesl~cznych sprawozdan Rb 285 

Nrkonta Nazwakonta Zasady ewidencji analitycznej 
Rozrachunki z innymi budZetami, aw szczeg6lnosci: 
-rozliczenia dochodow budzetowych realizowanych przez 
urz~dy skarbowe na rzecz budzetu gminy w petnej klasyfikacji 
dochod6w, 
-rozrachunki z tyt udzial6w w podatku dochodowym, 

224 Rozrachunkl bud2etu · rozrachunki z tyt. subwencji i dotacji, 
-rozrachunki z tut dochod6w pobranych na n;eci budzetu 
pailstwa w pelnej klasyfikacji dochod6w. 

Ziil:tadx PC!ll!fildz;~uia kllDl k:ili1e 11umumlw1:b I ich 
powiilzanie z kgotem kaisuii &15lm11:i 

ADi31it3'k!i prowadzi sit: w spos6b umozliwiajqcy ustalenie stanu 
.. 
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naleznoki i zobowi<izan wedhlg poszczeg61nych tytul6w oraz wg 
poszczeg6lnych budi et6w. 

Otrzymane dotacje celowe I subwencje dotyczcice nast~pnego 
roku budzetowego nie stanowi<i zobowiClzan wobec jednostki, 
kt6ra je przekazafa tylko s<i przychodami przyszlych okres6w I 

powinny bye ksi~gowane na koncie 909 .. Rozllczenla 
ml~dzyokresowe". 

Saldo Wn konta 224 oznacza stan naleznosci, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiqzan budzetu 
z tytulu pozostafych rozrachunk6w. 

Podstawowe operacJe Wn Ma 

Nalezne udziaiy w podatku dochodowym od os6b fizycznych na 
koniec okresu sprawozdawczego na podstawie sprawozdania 224 901 
lub prielewu dokonanego przez MF w nast~pnym mieSi<iCU po 
okresle sorawozdawczvrn. 
Dochody budzetowe pobrane przez urz~dy skarbowe wykazane 
w sprawozdaniach Rb 27 nalezne gminie jako dochody wlasne 224 901 
Wplyw dochod6w budzetu panstwa zwi<izanych z realizacj<i 
zadan z zakresu administracji fZ<!dowej oraz innych zadan 133 224 
zleconych obietych sprawozdaniem Rb-27ZZ 
Przelew dochod6w do budzetu panstwa 224 133 

Przelewy dochod6w pobranych przez urz~dy skarbowe 
(ksl~gowanie pod dat<i wyci<tgu bankowego) 133 224 

Wplyw udzlaMw w dochodach na rachunek biezcicy budZetu 

gminy (ksi~gowanie pod datct wyci<igu bankowego) 133 224 

Nrkonta Nazwakonta Zasady ewidencji analitycznej 
Ewidencja innych rozrachunk6w zwi<izanych z realizacj<i budzetu 
z wyj<!tkiem rozrachunk6w i rozliczen ujmowanych na kontach 
222,223,224,225,250,260. 

Zasad~ prQWiu.lzenia knot k~iu iuzmsu:ois:~I'b i 
240 Pozostale rozrachunld 1utm;uaui~ ZI kgutfm k~isud d21nu:i 

Ewldencj~ szczeg6lowq do konta 240 prowadzl si~ wedlug: 
- poszczeg6lnych tytu16w, 

- poszcze26lnvch kontrahent6w. 

Na stronie Wn konta 240 ksi~guje si~: 

- splat~ zobowi<lzan z tytuiu pozostaiych rozrachunk6w w korespondencji z kontem 133 
- bl~dy w wyciqgach bankowych dotyczqce wydatk6w w korespondencji z kontem 133 

Na stronie Ma konta 240 ksi~guje si~: 

- powstanie zobowiqzan z tytulu pozostalych rozrachunk6w w korespondencji z kontem 133 
- bl~dy w wyciqgach dotyczqce wplyw6w w korespondencji z kontem 133 

Konto 240 rnoze wykazywac dwa salda: 

- saldo Wn oznaczaj<lce stan naleznosci, 
~ saldo Ma oznaczajqce stan zobowi<lzati z tytulu pozostaiych rozrachunk6w. 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

Niewlasciwe obcii!ztmie rachunku bankowego ( w tym r6wniez 240 133 
bt~dy w wyciqgu bankowym ) 
Niewlakiwe uznanie rachunku bankowego ( w tym r6wniez bl~dy 133 240 
w wycJ01gach bankowych) 
Wpiaty na rachunek bankowy wymagaJ<tce wyjasnienia 133 240 

Nienalezne wpJaty na rachunek bankowy podlegajqce wplacie na 133 240 
inny rachunek bankowy 
Przelew w /w wplat na wlaklwy rachunek bankowy 240 133 

Nr konta Nazwakonta Zasady ewtdencjf analltycznei 
Naleznosci zallciane do naleznosci finansowych w szczeg61nosci 
z tytulu udzielonych po2yczek. 

ZaHdI pmwadz~nta kont ksiu pomocniczy:i;:b i i'b 
1uilrii111aoi~ li lwowm ksi~ld el!.lwn~i 

250 Naleznosd finansowe Analityke prowadzi si~ w spos6b umoiliwtaj<iCY ust.alente st.anu 
naleznosci z poszczeg6lnymi podmiotami wg tytul6w nale2no§ci. 

Konta analityczne tworzone Sq w zaleznosci od potrzeb w 
nast~puJ<tCY spos6b: 
symbol konta analltycinego 250/000/00000/000/01, /02 itd. 

Konto 250 sruzy do ewidencji naleznosci zaliczanych do naleznosci finansowych, a w 
szczeg6lnosci z tyturu udzielonych pozyczek. 

Na stronie Wn konta 250 ujmuje si~ powstanie i zwi~kszenie naleznosci finansowych, a na 
stronie Ma - ich zmniejszenie. 

Konto 250 maze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci finansowych, a saldo 
Ma - stan nadplat z tvtulu naleznosci finansowvch. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Nalei nokl z eytuiu udz!elonej pozyczki 250 i33 

Splata udzielonej poi.yczkl 133 250 

Umorzenie udzielonej po:lyczki 962 250 

Nrkonta Nazwa ko11ta Zasady ewidencji analitycznej 
Zobowi<1zania zaliczane do zobowi'lzan finansowych w 
szczeg61no§ci z tytuiu zaci<lgni~tych pozyczek i wyemitowanych 
instrument6w finansowych, 

Za~adI pm:w:adzs:nla lwnt ksJq2 p~mo~nlcz~~b i icb 
PllMilliilDi~ 11 kun11:m ki£ieei elll:w:nd 

260 Zobowiotzania finansowe 
Analit;ykc prowadzi si~ w spos6b umoiliwiaJ<icy ustalenle stanu 
zobowi'lzan z poszczeg6lnymi podmiotami wg tytul6w 
zobowi(!zan. 
Kon ta anallcyczne tworzone S<} w zaleino§ci od potrieb w 
nast~pujqcy spos6b: 
symbol konta analitycznego 260/000/00000/000/01, /02 itd. 
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Konto 260 sluzy do ewidencji zobowictzan zaliczanych do zobowiqzan finansowych, z wyjcitkiem 
kredyt6w bankowych1 a w szczeg6lnosci z tytulu zaci~gni~tych pozyczek i wyemitowanych 
instrument6w finansowych. 
Na stronie Wn konta 260 ujmuje si~ wartosc spfaconych zobowiqzan finansowych, a na stronie 
Ma - wartosc zaci<tgni~tych zobowicizan finansowych. 

Konto 260 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadplaconych zobowictzan 
finansowych, a saldo Ma - stan zaci<tgni~tych zobowiqzan finansowych. 

Podstawowe operac)e Wn Ma 

Zaci<lgnl~te pozyczki 133 260 

Spfata poiyczek 260 133 

Umorzenie poiyczki 260 962 

Nrkonta Nazwakonta Zasady ewidencjt analttyczoej 

290 
Odplsy aktualizuj<tce 

nalemosci 
Shlzy do ewidencji odpls6w aktualizujqcych naleznosci 

Na stronie Wn konta 290 ujmuje si~ zmniejszenie wartosci odpis6w aktualizujqcych naleznosci, 
na stronie Ma wartosc odpis6w aktualizujqcych naleznosci. 

Sal do Ma konta 290 oznacza wartosc odpis6w aktualizujcicych naleznosci. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Zmniejszenie odpisu aktualizuj'lcego w zwlqzku z zaplaui 290 962 
zaktualizowanych naleznosci (np. splata raty pozyczki 
udzielonej przez Gmin~ zapls r6wnolegfy 133/250 

Umorzenie niesciqgalnej naleinokl 290 250 

Naleznosc wqtpllwa - aktualizacja naleinosci 962 290 

Nr konta Nazwakonta Zasady ewidencji analitycznej 
Ewldencja osl(lgnlr:tych dochod6w budzetu 

Zi15iH1X IJ[QWiHlz~nla kont ksii18 IJQWlUJli~s;;b i 
POWil~iWil: ~ kontem ksl~ld ell1wn~j 

ich 

901 Dochody budzetu 
Analityka do konta 901 w odnlesleniu do dotacji i subwencji, 
dochod6w pobieranych przez US, dochod6w stanowi<icych 
doch6d budzetu panstwa prowadzona jest zgodnle z klasyftkacj<t 
budzetowq w odniesieniu do pozostaJych dochod6w analityka 
prowadzona jest w jednostkach budietowych na kontach 221, 
720, 750, 760 wg podzialek klasyfikacjl budietowej. 

Na stronie Wn konta 901 ujmuje si~, przeniesione w koncu roku, sumy osicigni~tych dochod6w 
budzetu na konto 961. 

Na stronie Ma konta 901 ujmuje si~ dochody budzetu: 
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- na podstawle sprawozdan budzetowych jednostek budzetowych, w korespondencji z kontem 
222, 

- na podstawie sprawozdan innych organ6w zakresie dochod6w gminy, w korespondencji z 
kontem 224, 

- inne dochody budzetowe, w szczeg61nosci subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 
133, 

- z tytulu rozrachunk6w z innymi budzetami za dany rok budzetowy, w korespondencji z 
kontem 224, 

- wlasne, w korespondencji z kontem 133. 

Saldo Ma konta 901 oznacza sum~ osh1gni~tych dochod6w budZetu za dany rok. 
Pod dat(i ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 901 przenosi sif: na konto 961. 

Podstawowe operacJe Wn Ma 

Wptywy z tyt. wtasnych dochod6w budzetowych pobieranych p14ez 133 901 
Ul"Z'!d 
Wplyw subwencji i dotacji z budzetu panstwa za dany rok 133 901 
budzetowy 
Dochody budietowe pobrane przez urz~dy skarbowe wykazane w 224 901 
sprawozdaniu Rb 27 (ksi~gowaniu podlegaj'l dochody wykazane w 
rubryce wykonane) 
Wptywy z tyt udziai6w w podatku dochodowego od os6b 133 224 
fizycznych 
Zwroty z dochod6w 901 133 
Zreallzowane przez jednostki budzetowe dochody budzetowe w 
wysokokl wynikai'!cej z okresowych sprawozdafl Rb 27S 222 901 
Prieksi~gowanie zrealizowanych dochod6w za rok budzetowy pod 
datq 31 grudnia roku budzetowego na konto 961 901 961 
Zwroty wydatk6w w nast~pnym roku budzetowym 133 901 

Nrkonta Nazwakonta zasady ewidentji aoalitycznej 
Ewidencja dokonanych wydatk6w budzetu. 
Za5adx . 1,m~w.adifoia kaut kslil& IM~moc.uigxcil I 

902 Wydatki budzetu D!lwiilHDii 2.1 kUDlt:m k~l!:&I a•own~i 
lch 

Analityka do konta 902 prowadzona w jednostkach budietowych 
na koncie 130 wg podzialek klasyfikacji budzetowej. 

Na stronie Wn konta 902 ujmuje si~ wydatki: 
- jednostek budzetowych na podstawie ich sprawozdan finansowych, w korespondencji z 

kontem 223, 
- z tytulu rozrachunk6w z innymi budzetami, w korespondencji z kontem 224, 
- wlasne, w korespondencji z kontem 133. 
Na stronie Ma konta 902 ujmuje sif: przeniesienie; w koncu roku sumy dokonanych wydatk6w 
bud2etowych na konto 961. 

Saldo Wn konta 902 oznacza sum~ dokonanych wydatk6w budietu za dany rok. 

Pod dat<l ostatniego dnia roku budzetowego saldo konta 902 przenosi si~ na konto 961. 

14 



Podstawowe operacje Wn Ma 

Reallzowane bezposrednio z rachunku biei ctcego budi etu wydatki 902 133 
budzetowe urzi;du 
Wydatki budi:etowe zrealizowane przez samodzielnie bilansujqce 902 223 
si~ jednostki budzetowe sporzqdzajqce sprawozdanie Rb 28S 
Zwroty wydatk6w budzetowych 133 902 

Przeksi~gowanie zrealiwwanych wydatk6w za rok budzetowy 961 902 
pod date} 31 grudnia roku budzetowego na konto 961 

Nrkonta Nazwakonta Zasady ewidencjl analltycznej 
Ewidencja rozliczen mi~dzyokresowych. 

909 Rozliaenia Zil:iildlr!: 11cowadz~nia kont ksl"&: PQWQtoig]r!:1;b i i1;b 

mi~dzyokresowe powijiZilOie z kgntem ksieW el6wneJ 

AnaJityka powinna umoi liwlc ustalenie stanu rozliczen 
mi((dzyokresowe wed.lug ich tytul6w. 

Konto 909 ;;Rozliczenia mi~dzyokresowe" moze wykazywac saldo Wn i Ma. 

Podstawowe operacJe Wn Ma 

Przelew subwencJI z budietu panstwa na nastepny rok 133 909 
budzetowy 
Przeksii:gowanie subwencji na dochody budzetu wla5ciwego 909 901 
roku budzetowego 

Nrkont:a Nazwakonta Zasady ewidencji analitycznej 
Ewidencja stanu skumuJowanych wynik6w budi etu. 

960 Skumulowane wyniki ZasadJ PCOM1d1'~Diil kuot ~iii&: 11am,u;ntcz~h j 

budzetu pmyi(.lzante z kontem ksielP gt6wnej 

AnaHtyk1 nie prowadzi si~. 

Pod da~ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu na stronie Wn lub Ma konta 960 

ujmuje si~ odpowiednio przeniesienie said kont 961 i 962. 

W ciClgu roku konto 960 przeznacwne jest do ewidencji operacji dotyCZClcych zmniejszenia 

lub zwi~kszenla skumulowanych wynik6w budzetu. 

Konto 960 moie wykazywac dwa salda. 

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deflcytu budzetu, a saldo Ma konta 960 - stan 

skumulowanej nadwy±ki budzetu. 
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Podstawowe operatje Wn Ma 

Przeniesienle w roku nast~pnym pod datq zatwierdzenia 
budietu salda: 
Wnkonta 961 960 961 
Ma konta 961 961 960 
Wn konta 962 960 962 
Ma konta 962 962 960 

Nrkonta Nazwakonta Zasady ewidencji analitycznej 
Ewidencja wyniku wykonania budzetu: deficytu lub nadwyiki. 

961 Wynik wykonania Zisdx PDnfildzt:uia lumt k:iiH uumacnicz~ch i 
budzetu powiitzanie z kontem ksi1;ai glomud 

Analttyki nte prowadzi si~. 

Pod dat<l ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Wn konta 961 ujrnuje si~ przeniesienie 
ponleslonych w ci<lgu roku wydatk6w budzetu, w korespondencji z kontern 902, oraz 
niewykonanych wydatk6w w korespondencji z kontem 903. 

Pod datq ostatniego dnia roku budzetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje si~ przeniesienie 
zrealizowanych w ci<;lgu roku dochod6w budzetu, w korespondencji z kontern 901. 
W ewidencji szczeg6fowej do konta 961 wyodr~bnia si~ zr6dia zwi~kszen i rodzaje zmniejszen 
wyniku wykonania budzetu, stosownie do potrzeb sprawozdawczosci. 

Na koniec roku konto 961 rnoze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan deficytu budzetu, 
a saldo Ma - stan nadwyzki. 
W roku nast~pnym, pod datct zatwierdzenia bud.Zetu, saldo konta 961 przenosi si~ na konto 960. 

Podstawowe operacf e Wn Ma 

Przeniesienie salda konta 901 pod dat.i ostatniego dnia roku 901 961 
budzetowego 
Przeniesienie salda konta 902 pod dat.i ostatniego dnia roku 961 902 
budzetowego 
Przeniesienie salda konta 961 w roku nast~pnym na konto 
960 pod dat<t zatwierdzenia budzetu 
-nadwyika budietu 961 960 
·niedob6r budzetu 960 961 

Nrkonta Nazwakonta Zasady ewidentji analitycznej 

ii;;b 

Sluiy do ewldencjl pozostalych operacji niekasowych 
wplywajqcych na wynik wykonania budzetu. 

962 Wynik na pozostalych 
operatjach Za:aad~ IJ[!l»:ild~l:Diil k2u1 WiiilK uumumi1,;ZXi;;b i 

11uma~aui1: z kuuts:w k:ais:Ki d5lm11:i 

Analityki nie prowadzi si~. 

Na stronie Wn konta 962 ujmuje si~ w szczeg6lnosd koszty finansowe oraz pozostale koszty 
operacyjne zwi'lzane z operacjami budzetowymi (ujernne r6znice kursowe od kredyt6w w 
waJutach obcych). 
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Na stronJe Ma konta 962 ujmuje si~ w szczeg61nosci przychody finansowe oraz pozostale 
przychody operacyjne zwi<izane z operacjami budzetowymi ( dodatnie r6znice kursowe od 
kredyt6w w walutach obcych). 

Na koniec roku konto 962 moze wykazywac saldo Wn oznaczajqce nadwy±k~ koszt6w nad 
przychodami tub saldo Ma oznaczajqce nadW)'Zk~ przychod6w nad kosztami. 

Pod datct zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu saldo konta 962 przenosi si~ na 
konto 960. 

--
Podstawowe operacje Wn Ma 

Ujemne r6:inice kursowe od kredyt6w i pozyczek w walucie 962 134, 260 
obcej 
Dodatnie r6znice kursowe od kredyt6w i po:iyczek w walucie 134. 260 962 
obcej 
Umorzenie zaci"gnf~tych kredyt6w, po:iyczek 134, 260 962 

Konta pozabilansowe 

Nrkonta Nazwakonta Zasady ewidentji analitycznej 

991 
Planowane dochody Zgodnie z uchwatami Rady Gmlny Gruta i zarzctdzeniami W6jta 
bud:ietowe Gmlny Gruta 

992 
Planowane wydatkl Zgodnie z uchwatami Rady Gminy Gruta i zarzctdzenlaml W6jta 
bud:ietowe Gmtny Gruta 

Konto 991 sluzy do ewidencji planu dochod6w budZetowych oraz jego zmian. 

Na stronie Wn konta 991 ujmuje si~ zmiany budzetu zmniejszaj'lce plan dochod6w budietu. 
Na stronie Ma konta 991 ujmuje si~ planowane dochody budzetu oraz zmiany budzetu 
zwi~kszajqce planowane dochody. 

Saldo Ma konta 991 okresla w ciqgu roku wysokosc planowanych dochod6w budzetu. 

Pod datci ostatniego dnia roku budzetowego sum~ r6wn<l saldu konta ujmuje si~ na stronie 
Wn konta 991. 

( Konto 992 sluzy do ewidencji planu wydatk6w budZetu oraz jego zmian. 

Na stronie Wn konta 992 ujmuje si~ planowane wydatki budzetu oraz zmlany budzetu. 
zwi~kszajqce planowane wydatki. 
Na stronie Ma konta 992 ujmuje si~ zmiany budzetu zmniejszajqce plan wydatk6w budzetu 
lub wydatki zablokowane. 

SaJdo Wn konta 992 okresla w cictgu roku wysokosc planowanych wydatk6w budzetu. 

Pod dat<l ostatniego dnia roku budzetowego sum~ r6wn<1 saldu konta ujmuje si~ na stronie Ma 
konta 992. 

W celu ustalenia nadwy±ki lub niedoboru budzetu operacje gospodarcze dotyczqce gromadzenia 
dochod6w i wydatk6w budzetowych ujmuje si~ w ksi~gach rachunkowych na odr~bnych 
kontach ksi~gowych w zakresie faktycznych (kasowo wykonanych) wpfyw6w i wydatk6w 
dokonywanych na bankowych rachunkach budzet6w oraz rachunkach blezqcych dochod6w i 
wydatk6w budzetowych jednostek budzetowych. 
Pozostale zapisy operacji obj~tych ewidencj<1 wykonania budzetu przebiegal<! wedhlg zasady 
memorialowej. 
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2. Zakladowy plan kont jednostki budzetowej - Urz~du Gminy w Grucie. 

Ksi~ga gl6wna zaldadowego planu kont Urz~du Gminy w Grucie obejmuje nast~puj'lce konta: 

zespol o - Majcttek trwaly 

Cl 011 Srodki trwale 

Cl 013 Pozostale srodkt trwale 

Cl 020 Wartosci niematerialne i prawne 

o 030 Dlugoterminowe aktywa finansowe 

o 071 Umorzenie srodk6wtrwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 

o 072 Umorzenie pozostalych srodk6w trwalych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz 

zbior6w bibliotecznych 

Cl 080 Srodki trwale w budowie (inwestycje) 

Zespol 1 ~ Srodki pieni~:ine i rachunld bankowe 

o 101 Kasa 

o 130 Rachunek biez11cy jednostki 

Cl 135 Rachunki srodk6w funduszy specjalnego przeznaczenia 

Cl 139 lnne rachunki bankowe 

Cl 140 Kr6tkoterminowe aktywa finansowe 

o 141 Srodki pieni~zne w drodze 

Zesp61 2 - Rozrachunki i rozllczenla 

Cl 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

o 221 Naleinosci z tytulu dochod6w budietowych 

o 222 Rozliczenie dochod6w budietowych 

o 223 Rozliczenie wydatk6w budietowych 

Cl 224 Rozliczenie dotacji budzetowych oraz platnosci z budzetu srodk6w europejskich 

o 225 Rozrachunki z budzetami 

Cl 226 Dlugoterminowe nalezoosci budietowe 

o 229 Pozostale rozrachunkl publicznoprawne 

o 231 Rozrachunki z tytulu wynagrodzen 

D 234 Pozostale rozrachunki z pracownikami 

o 240 Pozostale rozrachunki 

o 245 Wplywy do wyjasnienia 

D 290 Odpisy aktualizujqce naJeinosci 

Zesp6t 3 - Materialy i towary 

Cl 310 Materialy 
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zesp61 4 - Koszty wedlug rodzajow i ich rozliczenie 

o 400 Amortyzacja 

o 401 Zuzycle material6w i energii 

IJ 402 Uslugi obce 

o 403 Podatki i oplaty 

o 404 Wynagrodzenia 

o 405 Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia 

o 409 Pozostale koszty rodzajowe 

Zespot 7 - Przychody, dochody i koszty 

o 720 Przychody z tytulu dochod6w budzetowych 

o 721 Przychody z tytulu finansowych dochod6w budzetowych, nie uj~tych w planach 

finansowych innych samorz<}dowych jednostek budzetowych 

o 750 Przychody finansowe 

o 751 Koszty finansowe 

o 760 Pozostale przychody operacyjne 

o 761 Pozostale koszty operacyjne 

i:J 770 Zyski nadzwyczajne 

o 771 Straty nadzwyczajne 

Zesp61 8 - Fundusze, rezerwy I wynik finansowy 

o 800 Fundusz jednostki 

o 810 Dotacje bud.Zetowe, platnosci z budzetu srodk6w europejskich oraz srodki na 

inwestycje 

o 840 Rezerwy i rozliczenia mi~dzyokresowe przychod6w 

CJ 851 Zaldadowy fundusz swiadczen socjalnych 

o 860 Wynik finansowy 

Konta pozabilansowe 

o 940 Programy realizowane z udzialem srodk6w europejskich 

o 975 Wydatki strukturalne 

o 976 Wzajemne rozliczenia mi~dzy jednostkami 

o 980 Plan finansowy wydatk6w budietowych 

o 998 Zaangazowanie wydatk6w budzetowych roku biei'lcego 

o 999 Zaangazowanie wydatk6w budzetowych przyszlych lat 

Zasady klasyfikacji zdarzen wynikajti z komentarza do planu kont uj~tego w zalqczniku nr 3 do 
rozponctdzenia Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczeg6lnych zasad 
rachunkowosci oraz plan6w kont dla budzetu panstwa, budzet6w jednostek samorzqdu 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzctdowych zaklad6w budzetowych, panstwowych 
funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majqcych siedzib~ poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r. Nr 128 poz. 861 z p6zn. zm.). 
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Zespol O - Majcttek trwaly 
Na kontach zespolu 0 11Majqtek trwaly" ewidencjonuje si~: 
1) rzeczowy majcitek ttwaly, 
2) wartosci niematerialne i prawne, 
3) finansowy majc.itek trwaly, 
4) umorzenie majcitku, 

5) inwestycje. 
Nr konta Nazwa kont 

011 Srodkl trwate 

Trest ekonomicina 
Ewidencja stanu oraz zwl~kszen i zmniejszen 
wartoscl poczqtkowej srodk6w trwalych zwlqzanych 
z wykonywanq dzlatalnosci'l jednostki, kt6re 
umarzane S<t stopniowo wg stawek amortyzacyjnych 
ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od 
os6b prawnych oraz grunt6w. 
Na koncie 011 ewidencjonuje si~ srodki trwale, 
kt6rych jednostkowa wartoU pocz~tkowa przekracza 
3.500 zf i finansowane SC} ze Srodk6w pieni~znych 
przewidzlanych na finansowanle .. lnwestycji" w 
pOJC(CIU ufywanym w ustawie o flnansach 
publicznych. 

zasady prowadzepia kont kslcta pomocnigyl;b i jcb powiqzanle z kontem ksh:&i atowneJ 

Do konta 011 prowadzi si~ ewidencJ~ szczeg6low<i w postaci ksiq_g tnwentarzowych stanowi<tcych wykaz 
poszczeg6lnych obiekt6w oraz tabel amortyzacyJnych. Ksic:ga inwentarzowa prowadzona jest technikq_ 
r~cznq w spos6b chronologiczny dla wszystkich srodk6w trwalych z podziatem na grupy odpowiadajqce 
KST. 
Srodkl trwate grupuje sic: wedlug zasad okreslonych w rozporzqdzeniu Rady Ministr6w z dnia 10 grudnla 
2010r. w sprawle Klasyfikacji Srodk6w Trwalych: 
- grunty (grupa 0), 
- budynki i lokale (grupa 1), 
- obiekty iozynierii lqdowej i wodnej (grupa 2), 
- kotly i maszyny energetyczne (grupa 3), 
- maszyny, urzqdzenia I aparaty og6lnego zastosowania (grupa 4) 
- specjaJistyczne maszyny, urzctdzenia i aparaty (grupa 5), 
- urz<1dzenia techniczne (grupa 6), 
- srodki transportu (grupa 7), 
- narz~dzia, przyrzctdy, ruchomo~c1 I wyposazenie (grupa 8), 
- inwentarz zywy (grupa 9). 
W ewidencji szczeg6lowej ujmuje sic:: rok budowy lub produkcjl, dat~ przyjc:cia do ufytkowanla, numer i 
rodzaj dowodu przychodu tub rozchodu, numer inwentarzowy obiektu, nazw~ srodka trwalego, symbol 
klasyffkacjl srodk6w trwalych, stawk«: amortyzacji, wartosc poczqtkow'l i umorzenie kaidego obiektu 
inwentarzowego z uwzgl~dnieniem zmian z tyt. aktualizacji oraz zwi~kszen i zmnlejszen wartosci 
pocz<itkowej o poniesione kosity ulepszenla. 
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Podstawowe operatje Wn Ma 

Przyj~cie do eksploatacji srodk6w trwalych uzyskanych w 
wynlku: zakupu, zakonczenla lnwestycjl, pontesienia naklad6w 011 080 
na uleoszenie lub modernizacie 
Przyj~cie ujawnionych srodk6w trwalych 011 800 

Zwi~kszenie wartosci srodk6w trwalych wskutek 011 800 
urz~dowej aktualizacji wyceny 
Nieodplatnle otrzymane z tytulu darowizny lub spadku 011 800 

Ujawnienia nadwyiek 011 240 

~ 

Wycofanie srodka trwalego na skutek likwidacji z powodu 
znlszczenia lub zuzycia 

a - wartosc netto w korespondencji z kontem 800 800 011 

b - dotychczasowe umorzenie w korespondencjl z kontem 071 
071 
Sprzedaz srodka trwalego 
a - wartoM: netto w korespondencji z kontem 800 800 
b - dotychczasowe umorzenie w korespondencji z kontem 071 071 011 

Nieodplatne przekazanie srodka trwatego 
a - wartosc netto w korespondencji z kontem 800 800 
b - dotychczasowe umorzenie w korespondencji z kontem 071 071 011 

Niedob6r srodka trwalego 
a - wartosc netto w korespondencji z kontem 240 240 
b - dotychczasowe umorzenle w korespondencji z kontem 071 071 011 

Zmnlejszenie wartosci w wyniku aktualizacji w korespondencjl 800 011 
z kontem 800. 

Podstaw<} zapisu na stronie Wn konta 011 jest dow6d - Przyj~cie srodka trwatego sporzl:ldzony 
na podstawie faktury; protokotu odbioru inwestycji, decyzji organu o nieodpfatnym przekazaniu 
na rzecz jednostki, protok6t ujawnienia, rozllczenia r6znic inwentaryzacyjnych, protok6l 
przeszacowania wartosci. 

Podstaw<} zapisu na stronie Ma konta 011 jest dow6d - Likwidacja srodka trwalego, faktura 
( sprzedaiy, decyzja o nieodpfatnym przekazaniu, rozliczenie r6inic inwentaryzacyjnych, 

protok6l przeszacowania wartosci. 

Konto 011 wykazuje saldo Wn oznaczajqce stan srodk6w trwalych wg wartosci poczqtkowej. 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomlana 

EwldencJa stanu oraz zwi~kszen I zmniejszen 

013 Pozostale srodki trwale 
wartosci poczqtkoweJ pozosta!ych srodk6w trwalych, 
nie podlegaj<1cych uj~ciu na koncte 011 wydanych do 
u:lywania na potrzeby dzialalnosci podstawowej, 
kt6re flnansuje si~ ze srodk6w na wydatki biei<1ce, 
podlegaj<1cych umorzenlu w pelnej wartosci w 
miesi<1cu wydanie do uiywanla w korespondencji z 
kontem401. 
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Zasady prowadzepia kopt lssii& pomomjcy.ych i icb powiazanie z kootem ksl~gi &16wnej 

Analityczna ewidencja ilosciowo-wartosciowa prowadzona jest w ksiE:gach inwentarzowych dla 
przedmiot6w, kt6rych wartosc poczqtkowa przekracza 500 zl lub szczeg6lnle waznych dla jednostki. 
Srodki trwale w uiywaniu ujmuje sic: w grupy obejmujqce takie same lub zblizone rodzajowo przedmioty. 
Nadaje si~ Im indywidualne numery 1nwentarzowe i ujmuje w ksii:dze inwentarzowej w odd2ielnych 
pozycjach. l<si~gi inwentarzowe prowadzi si~ technik(l n:czn<t. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Przyj~cie pozostalych srodk6w trwalych bezposrednio z 013 101,201 
zakupu 
Prlyj~cle pozosta!ych srodk6w trwalych z inwestycji 013 080 
( pierwsze wyposai:enie) 
Ujawnione nadwyiki 013 240 

Nieodplatnle otrzyrnane od: 
-jednostek budzetowych i samorz<Idowych zaklad6w 013 072 
budzetowych na podstawie decyzji wlasclwego organu 760 
- darowiznv od tnnvch iednostek I os6b fizvcznvch 
Wycofanie pozostalych srodk6w trwalych z uzywania na 
skutek llkwtdacjl, zuiycia lub zniszczenia, sprzedazy on 013 
Ujawnlone nledobory 240 013 

Nieodplatnie przekazanie srodk6w uzywanych 072 013 

Rozch6d pozostalych srodk6w trwalych W ZWi<}zku z 072 013 
wyhtczeniem !ch z ewldencii ilo~ciowo-wartosciowei 

Podstaw<} zapisu na stronle Wn konta 013 jest faktura zakupu, decyzja o nieodplatnyrn 
przekazaniu, rozliczenie r6znic inwentaryzacyjnych. 

Podstaw<} zapisu na stronie Ma konta 013 jest protok6l likwidacji, faktura sprzedazy, decyzja o 
nieodplatnym przekazaniu, rozliczenie r6znic inwentaryzacyjnych. 

Konto 013 maze wykazywac saldo "Wn", kt6re oznacza wartosc poczcitkowq pozostalych 
srodk6w trwafych znajdujqcych Si~ W uzywaniu. 

Nrkonta Nazwakont Trdc ekonomiczna 

Na koncie ewidencjonuje si~ wartosc pocz(ltkOW(l 
stanu, przychody i rozchody wartosd 

020 Wartoki niematerialne i prawoe niematerialnych l prawnych (licencje na programy 
komputerowe) 

Zasady prowadzenta kont ksi"& pomocnjczych i kb powii;zapie z kootem ksi~&i &lOwoej 

Ewidencja szczeg6lowa poszczeg6lnych skradnlk6w wartosci niematerialnych i prawnych prowadzona 
jest w postaci ksiqg inwentarzowych prowadzonych technik<l r~CZn;\. Ewidencja szczeg6lowa w1nna 
umoillwlc grupowanie poszczeg6lnych skladnik6w w przekrojach nlezbE:dnych do ustalenia umorzenia 
na koncie 071 I na koncle 072. 

Wartoscl nlematerialne i prawne o jednostkowej wartosci pocz<itkowej wyZ5zej niz 3.500 zt umarza sii: 
stopniowo zgodnie z zal. Nr 1 ustawy o podatku dochodowym od os6b prawnych. Pozostale urnaria sic: 
jednorazowo, spisujqc calq wartosc w koszty w miesl<icu priyj~cia do uzywania. 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

Zakup wartosci niematerialnych i prawnych 020 101. 201 

Nieodplatne otrzymane 
-o wartosci powyiej ustalonej w przepisach o podatku 
dochodowym od os6b prawnych, 
a - wartosc netto w korespondencji z kontem 800 800 
b - dotychczasowe umorzenie w korespondencji z kontem 071 020 071 
-o wartosci poniiej ustalonej w przepisach o podatku 
dochodowym od os6b prawnych, w korespondencji z kontem 072 
072. 
Nleodpiatne otrzymane od: 
-jednostek budzetowych i zaldad6w budietowych 

-nowe 020 760 
-uiywane 072 

- innych jednostek i os6b prawnych 760 
Rozch6d gdy okreslone prawa wygasly lub S<l gospodarczo 
nieprzydatne 
-umarzane stopniowo 
a - wartosc netto 800 020 
b - dotychczasowe umorzenle 071 

-umarzane w 100% 072 

Konto 020 wykazuje saldo Wn oznaczajctce stan wartosci niematerlalnych prawnych wg 
wartosci poczcttkowej. 

Nrkonta Nazwakont Trescekonon1iczna 

030 Dlugoterminowe aktywa Stuiy do ewidencji dtugoterminowych aktyw6w 
tlnansowe finansowych, w szczeg6lnosci akcji i innych 

dlugoterminowych akt:yw6w finansowych, o terminie 
wykupu dluiszym nii rok. 

ZiiSildll p[gwadzenla k~mt kslstl pomomiczxm i i1;b Pl!wiil~Die z kl!.Dtem ksi!;ai glnWDej 

Ewidencja szczeg6lowa powlnna umozliwic ust.alenie wartoki poszczeg61nych rodzaj6w 
dtugoterrninowych aktyw6w finansowych. 

Do dtugoterminowych aktyw6w finansowych zalic-La si~: 
-akcje I udziafy w obcych podmiotach gospodarczych, 
-inne dlugoterminowe akty\/Va finansowe o terminie wykupu drui:szym niz rok. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Nabycie dlugoterminowych papier6w wartoklowych i lnnych 030 130 
aktyw6w za srodki pieni~i:ne 
Wartosc nomlnalna udzial6w obj~tych za: 
-srodki platnicze 030 130 
-wklady nlepleni~zne w postaci mienia ze zlikwidowanych 800 
jednostek ( zapls r6wnolegly 855-015) 
Podwyiszenie wartosci udziat6w (akcji) w wyniku 
przeznaczenla kapitalu zapasowego lub rezerwowego na 030 750 
kapit.al udzialowy lub akcyjny Jednostki, w kt6rej dana 
jednostka posiada udziafy (akcje) 
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Odsetkl od obllgacjl bon6w skarbowych i innych dlugo-
terminowych papier6w wartosciowych kapltalizowane wraz z 030 750 
wartoscict papier6w wartosciowych 

Sprzedai akcjl I udzial6w (po cenie nabycia skorygowanej o 751 030 
ewentualne obnizenie w wyniku trWalej utraty wartosci) 

Konto 030 moze wykazywac saldo Wn kt6re wyraia stan dlugoterminowych aktyw6w 

finansowych. 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 
Sluzy do ewidencji zmniejszen wartosci poczcitkowej 

z tyt umorzenia srodk6w trwafych oraz 
071 Umorzenie srodk6w trwalych podstawowych wartosci niematerialnych l prawnych, 

oraz wartosci niematerialnych i kt6re podlegaj<l_ stopniowemu umorzeniu wg stawek 
prawnych amortyzacyjnych okreslonych w zal. nr 1 do ustawy o 

podatku dochodowym od os6b prawnych 

Zasady prowadzenfa kont ksi~& pomomjczych i ich powiazanfe z kontem ksic1ii &fOwnei 

Ewidencj(( szczeg6fowct prowadzi sf~ w postaci tabel amortyzacyjnych. Wartokl umorzenia ujmuje si(( w 
ksi~gach lnwentarzowych. Odpisy umorzeniowe ksl~guje si~ w korespondencji z kontem 400. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Wyksi~gowanle dotychczasowego umorzenia srodk6w 
trwalych zwictzanych z wykonywana dzlalalnoscict jednostki 
oraz wartosci niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z 071 
powodu: 
a) zuzycia lub zniszczenla 011, 020 
b) sprzedanych 011,020 
c) nleodplatnle przekazanych 011, 020 
Urz~dowe zmniejszenie wartosci umorzenia wskutek 071 800 
aktualtzacji wartosci srodk6w trwalych 

BieZcice naliczenie umorzenia podstawowych srodk6w 
trwalych oraz podstawowych warto5ci niematerlalnych 400 071 
i prawnych 

Urzedowe zwi((kszenie umorzenia w Zwi<l.Zku z aktualizacj<J 
wartosci pocz(!tkowej podstawowych srodk6w trwalych 800 071 
podlegajctcych stopniowemu umarzanlu 
Dotychczasowe umorzenie otrzymanych na podstawle decyzji 
organu od innej jednostkl lub samorzctdowego zaldadu 
budzetowego: 071 
-podstawowych srodk6w trwalych, 011 
·podstawowych wartokl niematerialnych i prawnych 020 

Konto 071 moie wykazywac saldo Ma, kt6re wyraia stan umorzenla wartosci podstawowych 
srodk6w trwalych oraz podstawowych wartosci nlematerialnych i prawnych umarzanych 
stopniowo wedlug stawek amortyzacyjnych okreslonych w zalctczniku nr 1 do ustawy o 
podatku dochodowym od os6b prawnych. 

Saldo konta 071 koryguje wartosc poczcttkOWC} podstawowych srodk6w trwalych 
ewidencjonowanych na koncie 011 I podstawowych wartosci niematerialnych i prawnych z 
konta 020. Wobec tego w bilansie podstawowe srodki trwale i podstawowe wartosci 
niematerialne i prawne wykazuje si~ w wartosci netto, to jest w wartosci poczcitkowej 
pomniejszonej o dotychczasowe umorzenie. 
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Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

Ewidencja zmniejszen warto§ci pocz<itkowej z tytuhl 
072 Umorzente pozostatych srodk6w umorzenia pozostaiych srodk6w trwaiych, wartosci 

trwalych, wartosd niematerlal- niematerialnych i prawnych oraz zblr6w 
nych i prawnych oraz zbior6w bibllotecznych, kt6re umarza si~ jednorazowo w 
bibliotecznych pclnej wysokokl w miesi<icu wydania ich do 

uzywania. 

Zasady prowadzepja kont ksiill pomocniczych I lch Powta1.anie z koptem ksield el6wnej 

Do konta 072 nie prowadzi sic: ewidcncji analitycznej. 

Podstawowe operac)e Wn Ma 

Wyksi~gowanle dotychczasowego umorzenia pozostalych 
§rodk6w trwaiych oraz pozosta!ych wartosci niematerialnych 
i prawnych rozchodowanych z tytulu: 072 
·llkwidacji, sprzcda:Zy, 013,020 
-nieodplamego przekazania. 013,020 
-niedoboru lub szkody 240 
-wyl~czenia z ewidencji ilo§ciowo-wartoscioweJ 013,020 
Umorzenie naliczone od wydanych do uzytkowania 
pozostalych srodk6w trwalych oraz pozostalych wartosci 
niematerlalnych I prawnych, sfinansowanych ze srodk6w na 401 072 
wydatki bie:Zqce lub otrzymanych nleodplatnie 
Umonenle dotychciasowe pozostalych srodk6w trwalych 
oraz pozostalych wartoScl nlematerialnych i prawnych 
otrzymanych na podstawie decyzji od lnnej Jednostki lub 013,020 072 
samorzcidowego zakladu budzetowego. 

Konto 072 moze wykazywac saldo Ma, kt6re wyraza stan umorzenia wartosci pocz'ltkowej 
b~d;:icych w uiywaniu pozostalych srodk6w trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych 
podlegaj;:icych calkowitemu umorzeniu w miesiqcu wydania do uzytkowania. 

Saldo konta 072 musi si~ r6wnac sumie sald konta 013 oraz 020 w cz~sci odnosz;:icej si~ do 
pozostatych wartosci niematerialnych i prawnych umarzanych w 100% w miesiqcu wydania do 
uzytkowania. 

Saldo konta 072 koryguje wartosc pocz;:itkowq srodk6w uj~tych na kontach 013 i 020 w cz~scl 
dotycz;:icej pozostalych wartosci niematerialnych i prawnych i wobec tego wartosc bilansowa 
tych sldadnik6w jest zerowa. 

Nr Nazwakont Trest ekonomtczna 
konta 

080 Srodkl trwale w Stuzy do ewidencji koszt6w srodk6w trwatych w budowie oraz do 
budowie rozllczenia koszt6w §rodk6w trwalych w budowle na uz.yskane efekty 
(inwestycje) inwestycyjne 
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Do inwestycji zalicza si~ w szczeg6lnosci koszty: 
- dokumentacji projektowej inwestycji, 
- badan geologicznych, geofizycznych oraz pomiar6w geodezyjnych. 
- przygotowania terenu pod budow~, w tym r6wniez koszty likwidacji pomniejszone o przychody z 

likwidacji budynk6w i budowli zlikwidowanych w zwiqzku z wykonywanlem nowych lnwestycji, 
- nabycia grunt6w i lnnych sldadnik6w rzeczowego majqtku trwalego oraz koszty budowy budynk6w i 

budowli, 
- oplaty z tytutu uzytkowania grunt6w i teren6w w okresie budowy lnwestycji oraz z tytulu uzyskania 

lokalizacji pod budow~, 
- odszkodowanla za dostarczenie obiekt6w zast~pczych i przesiedlenie os6b z teren6w zaj~tych na 

potrzeby inwestycyjne, 
- zalozenia stref ochronnych, 
- zalozenia zielenl, 
- poniesione w obcych srodkach trwalych, a zwiqzane z przebudowq, rozbudowq, modernizacj'} I 

adaptacj<} tych oblekt6w na potrzeby lnwestora (uZyt:kownika), tzw. ulepszenle obcych srodk6w 
trwa!ych, 

- ulepszenia wlasnych, juZ istniej<}cych podstawowych srodk6w trwalych, 
- zakupu b<}cl.Z wytworzenia we wlasnym zakresle urz<tdzen technicznych, maszyn i srodk6w 

transportu, 
- transportu, zaladunku i wyfadunku oraz montazu, 
- nadioru autorskiego, inwestorskiego i generalnego wykonawcy, 
- ubezpieczen maj<}tkowych srodk6w trwalych w budowie, 
- zagospodarowania pomelioracyjnego, 
- przygotowania do eksploatacjl nowo budowanych zaldad6w lub oblekt6w, kt6re poniesiono przed 

przekazaniem inwestycji do ufywania (np. szkolenie kadr dla nowych inwestycji), 
- nabycia podstawowych wartosci niematerialnych I prawnych. 
- nle podlegajqcy odliczeniu lub zwrotowi podatek od towar6w I uslug (VAT) dotycz<1cy inwestycji, 
- cia i innych Oplat Zwlqzanych Z nabyciem Srodk6w trwalych, 
- koszty ubezpicczania inwestycji w okresie reallzacji, 
- lnne koszty bezposrednio zwi<1zane z inwestycj(}. 

Inwestycje finansowane S<l bezposrednio z rachunku biezc:tcego jednostki-konto 130 ze srodk6w 
planowanych we wtasciwych paragrafach na majqtkowe wydatki budzetowe. 
Ewidencja szczeg6lowa powlnna bye prowadzona dla poszczeg6Jnych zadan inwestycyjnych w 
spos6b: 
-zapewniaj<}cy ustalenie koszt6w nabycia lub wytworzenia 
-umoiliwiajcicy ustalenie zr6del finansowania inwestycji i wielkosci zaangaiowanych srodk6w. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Zafakturowane roboty, dostawy i ustugl zwlcizane z 
przygotowaniem i realizacj'l inwestycji przez zewn~trznych 080 101,240 
kontrahent6w (analityka srodk6w dotycz .. cych realizacji 
zadan inwestycyjnych) 

Zakup lnwestycji rozpocz~tych od innych jednostek lub 080 240 
obiekt6w wymagaJcicych ulepszenia 
R6wnowartosc pierwotnie odpisanej a nast~pnie 
wykoriystanej dokurnentacji projektowej wznowionej 080 800 
inwestycji 

Nleodplatnie Otl""Zyrnane srodki trwale w budowie 080 800 

Zakup material6w wydanych bezposrednlo na plac budowy 080 101. 240 
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Zakup maszyn i m-zqdzen przekazanych bezposrednio do 
budowanych obiekt6w wymagajqcych montaiu lub 080 101,240 
stanowiqcych ich pierwsze wyposazenie 
Oplaty notarialne, Sqdowe, i inne zwiqzane z nabyciem 
grunt6w tub prawa uZytkowania wieczystego grunt6w 080 101, 225, 240 
Wynagrodzenle os6b flzycznych iatrudnionych do prac 
zwiqzanych z inwestycjq 080 231 
Przyj~cie do ufywania srodk6w trwa.lych oraz wartosci 
nJematerlalnych I prawnych uzyskanych w wyniku inwestycji 011, 013, 020 080 
Rozliczenie koszt6w ulepszenia wlasnvch srodk6w trwalych 011 080 
Rozliczenie koszt6w ulepszenia obcych obiekt6w 011 080 

Nieodplatne pr2:ekazanie srodk6w trwatych w budowie 800 080 

Niedobory i szkody w rzeczowych skladnikach inwestycji 240 080 
rozpocz~tych 

Rozliczenie inwestycji bez efekt6w majqtkowych 800 080 

Rozliczenie inwestycjl sprzedanych 800 080 
Odpisanie koszt6w inwestycji nie podj~tej (np.: nie 800 080 
wykm-zystanej dokumentacji projektowej) lub lnwestycjl 
zaniechanej 

Konto 080 maze wykazywac saldo Wn , kt6re oznacza koszty nie zakonczonych srodk6w 
trwalych w budowie (inwestycji). 

Zesp6t 1 Srodki pienit:zne i rachunki bankowe 

Kanta zespoiu 1 ,,Srodki pieni~zne i rachunki bankowe" shiz<! do ewidencji: 
1) krajowych l zagranicznych srodk6w pieni~inych przechowywanych w kasie, 
2) kr6tkoterminowych papier6w wartosciowych, 
3) krajowych i zagranicznych srodk6w pieni~znych przechowywanych w bankach 

ulokowanych na rachunkach bankowych, 
4) innych krajowych i zagranicznych srodk6w pieni~znych. 

Konta zespolu 1 majCl odzwierciedlac operacje pieni~ine oraz obroty stany srodk6w 
pieni~znych oraz kr6tkoterminowych papier6w wartosciowych. 

Nrkonta Nazwakont Tre§c ekonomiczna 
101 Kasa Sluzy do ewidencji got6wki znajdujqcej si~ w kasle. 

Za~i!dl!: PJ:QWiulz~nla kont ksla~ pQmQcnlczl:".cb i lcb powi~zanie ~ k21111:m k:iis:Ki ds:hmt:i 

Ewtdencja szczeg6lowa do konta 101 jest prowadzona w formie raport6w kasowych. 
Na stronie Wn konta 101- ujmuje si~ wplywy got6wk1 oraz. nadwyiki kasowe. 
Na stronie Ma konta 101 - ujmuje si~ rozchody got6wki i niedobory kasowe. 
Obroty got6wkowe podlegajqce ujl(ciu w raporcie kasowym pod datq rzeczywlstego przychodu lub 
rozchodu got6wkl z kasy. 
Rozchody got6wki z kasy ewldencjonowane sii w raportach kasowych prowadzonych oddzielnie dla 
danego rachunku bankowego technikq r~cznq. W raportach kasowych wszystkle przychody i rozchody 
got6wki w kasie ujmuje si~ w dniu ich dokonania. Stan got6wki w kasie musi bye zgodny z saldem 
wynikaj<icym z raportu. 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

Podj~cie got6wki z banku 101 130, 135, 139, 141 
Wplyw §rodk6w pieni~inych w drodze 101 141 
Wplaty z tytulu nale:Znosci uj~tych na kontach 101 201, 221, 231, 234, 
rozrachunko\.Vj'ch 240 
Wplaty przychod6w nieprzypisanych na kontach 
rozrachunk6w z tytulu: 101 
-sprzedaiy uslug. 700 
-dochod6w budzetowych (podatkowych l nlepodatkowych) 720 
-darowizn pieni~znych, 760 
-sprzedaiy rnaterial6w, srodk6w trwalych oraz wartosci 760 
nlematerlalnych I prawnych, 

-otrzymanych kar i odszkodowan, 760 
-przychod6w finansowych 750 
Wplaty sum depozytowych (w tym wadl6w prietargowych i 101 240 
kaucji) 
Wplaty z tytulu zwrotu uprzednlo pobranych zaliczek oraz 101 231, 234, 240 
zwrotu nadmiernych wydatk6w 

Wplata naleinosci z tytutu nledobor6w i szk6d 101 234. 240 

Nadwyika srodk6w pieni~znych w kasie 101 240 

Wplaty z tytulu zwrotu koszt6w nie uj~tych uprzednio jako 101 402,409 
naleinoscl od kontrahent6w 
Przyj~cie got6wki za zrealizowany w banku obey czek 101 140,141 
got6wkowy i wykupienie weksli obcych 
Wyplata wynagrodzen, zasHk6w z ubezpieczenia spolecznego 231, 229 101 
uj~tych na liscie pfac 
Wyplata ekwiwalent6w za ufycie wlasnej odzlezy, za pranle 231, 234 101 
odzleiy, za srodki higieny osobistej oraz za ufywanie 401,402 
wlasnego sprz~tu 
Wyptat zaliczek do rozliczenia 234, 240 101 

Zaplata zobowiqzan nie uj~tych na kontach rozrachunk6w 
z tytulu: 101 
-zakupu srodk6w trwalych w budowle 080 
-zakupu srodk6w trwalych umarzanych stopniowo 011 
-zakupu pozostalych srodk6w trwalych 013 
-zakupu rnaterlat6w I towar6w 310, 401, 851 
Wyplaty z tytulu pokrycia zobowiqzan uj~tych na kontach 201, 234, 240 101 
rozrachunko'\N)'ch 
Wyplaty z tytulu kar, grzywien i odszkodowan 761 101 

Wyptaty pozyczek z zakladowego funduszu swiadczen 234, 240 101 
socjalnych 
Odprowadzenie got6wki na wlasny rachunek bankowy 130,135,139 101 

Niedobory kasowe 240 101 
Wyplaty sum depozytowych, kaucji i wadi6w przetargowych 240 101 
Wyplaty z tytulu zwrotu nadplat dochod6w budzetowych 221 101 

Konto 101 moze wykazywac saldo Wn , kt6re oznacza stan got6wki w kasie lub saldo zerowe. 
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Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiana 

130 Rachunek biei~cy jednostki Stuiy do ewidencji stanu srodk6w pienic:inych oraz 
obrot6w na rachunku bankowym Urz<:du Gminy 
Gruta z tut dochod6w i wydatk6w budzetowych 
obj((tych planem finansowym. 

Zasady prowadzenja kopt ksiill pomornjczych i ich powiazanie z kontem lcsiegi gl6wnej 

Ewldencja anal!tycwa musl bye prowadzona z wyodr~bnieniem obrot6w i said: 
-dochod6w budietowych, 
-wydatk6w budietowych. 
W ramach konta 130 wyodri;:bnia si~ nast~puj<lce subkonta: 
130-0 dochody budzetowe Urz~du Gminy Gruta, 
130-1 dochody do rozliczenia/zwrotu, 
130-2 dochody j.s.t, kt6re nie sct ujc:te w planach finansowych lnnych samorz<tdowych jednostek 
budietowych I S<l wptacane bezpo~rednio na rachunek budietu ( dotacje, subwencje, udzialy w podatkach 
dochodowych, dochody z US), 
130-3 dochody zwi<1zane z realizacjq zadan zleconych z zakresu adm!n1stracjl rz<tdowej, 
130-4 rozliczenia 
130 wydatki budzetowe Urz~du Gminy Gruta w pelnej klasyfikacji budietowej obj~te planem finansowym. 
Analityczna ewidencja zrealizowanych dochod6w I wydatk6w budzetowych prowadzona do konta 130 
uwzgl((dnia szczeg6lowe podzialki klasyfikacji budzetowej oraz wymogl sprawozdawczosci. 

Dochodem budietowym sq wplywy uzyskane przez Urzcid Gminy Gruta z tytulu przychod6w 
podlegaJ<lcych zarachowaniu na dochody. Wydatkiem budzetowym jest kaida kwota pobrana z rachunku 
biei'lcego Urz~du Gminy Gruta nlezaleinie od jej przeznaczenia, za wyjqtkiem srodk6w budietowych 
przekazanych dysponentom nizszego stopnia na finansowanie zadan uj((tych w ich planie. 

Saldo konta 130 dotycz<ice zrealizowanych dochod6w budzetowych podJega przeksi~gowaniu na 
podstawie sprawozdania RB-27S na dzien 31 grudnia na stron~ Wn konta 800. 

Saldo konta 130 dotyczctce zrealizowanych wydatk6w budietowych podlega przeksic:gowaniu na 
podstawle sprawoidania RB-285 na dzien 31 grudnia na stron~ Ma konta BOO. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Wptyw srodk6w budzetowych na wyodr~bnione rachunkl 130 223 
sluzcice realizacji projekt6w i program6w 
Sumy zwr6cone na rachunek wydatk6w budietowych w roku 130 
ich dokonania: 
- z kasy 101, 140 
- z sum pieni~:inych w drodze, 141 
- z innych rachunk6w bankowych jednostek, 135, 139 
- przelewem od dluinik6w z tytulu zwrotu wydatk6w 
dotyCZ<lcyCh: 201, 225, 229, 231, 
a) naleinosci uf~tych na kontach rozrachunk6w 234, 240 
b) zmniejszenia uprzednio zaksi~gowanych koszt6w. 401-405, 409 

Dopuszcza Si(( kSi((gowanie zwrot6w wydatk6w danego roku 
jako zapls ujemny. 
Wptywy z tytulu korekt omylek bankowych i niewlasciwe 130 240 
obci(lienia przez bank 
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Zwroty dotacji przekazanych w danym roku 130 224, 810 

Wplaty z tytuhl zrealizowanych przez jednostk~ dochod6w 
budzetowych: 130 
-z kasy, 101 
-z sum pieni~znych w drodze 141 
-z tytulu naleznosci przypisanych, 221 
·z tytulu naleznosci nieprzypisanych 750, 760 
R6wnowartosc dochod6w budzetowych nie uj~tych w 
planach finansowych innych samorzqdowych jednostek 130 721 
budietowych, kt6re SC} wplacane bezposrednio na rachunek 
budzetu ( dotacje, subwencje, udzialy w podatkach 
dochodowych, dochody z US) zapls wt6rny na podstawie 
polecenia ksif(gowania 

Wplywy z tytulu oprocentowanla srodk6w na rachunku 130 750 
bicictcym 
Wplaty kwot niewyjasnlonych ze wzgl((du na tytul wplaty 130 245 

Przeksl~gowanie pod datq 31 grudnia na podstawie 130 800 
sprawozdania budietowego Rb-28S zrealizowanych 
wydatk6w budzetowych 
Zrealizowane wydatki budietowe zwittzane z finansowaniem 
wlasnej dzialalnoki w formie: 130 
- got6wki pobranej z banku do kasy, 101, 141 
- przelew6w z tytulu splaty zobowi(lzan uj~tych na kontach 201, 225, 229, 231, 

rozrachunkowych, 234, 240 
- przelew6w z tytulu oplaty za dostawy I uslugi zaliczonych 401-403, 409, 080 

bezposrednio w ci~iar kosit6w, 
- wplaconych przelewami i czekami kwot do rozllczenia. 234,240 
- przelew6w r6wnowartosci odpis6w na zaktadowy fundusz 

405 
swiadczen socjalnych, 

- przelew6w refundacyjnych na rachunek srodk6w funduszy 135,240 
specjalnego przeznaczenia 

• zaplaty kar, grzywien, odszkodowari i koszt6w sqdowych: 
- obciq2:ajqcych pozostale koszty 240,761 
- obciqzajqce pracownik6w lub lnne osoby 234, 240 
Przekazanie dotacji budzetowych 224 130 

Omylkowe obciqzenia bankowe 240 130 

Zwroty nadplat w dochodach budietowych 221,750,760 130 

Optaty za usfugi bankowe pobrane przez banki komercyjne 402 130 

Zwroty kwot wplaconych jako niewyjasnione, lecz w 245 130 
post~powanlu wyja~niaj'\cym uznanych za omylkowe 
Przeksi~gowanie pod datq 31 grudnia na podstawie 800 130 
sprawozdania budzetowego Rb-27S zrealizowanych 
dochod6w budzetowych 
Przeniesienie pod datq 31 grudnia na podstawie 800 130 
sprawozdanla budzetowego Rb·27S zrealizowanych 
dochod6w budzetowych nle uj~tych w planach flnansowych 
innych samorzqdowych jednostek budzetowych, kt6re S'J. 
wptacane bezposrednio na rachunek budzetu ( dotacje, 
subwencje, udzlaty w podatkach dochodowych, dochody z US) 
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Konto 130 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w budzetowych znajduj<}cych 
si~ na rachunku bieiqcym Urz~du Gminy Gruta. 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

135 Rachunek srodk6w funduszy Sluzy do ewidencji srodk6w pieni~znych 

specjalnego prieznaczenia Zaldadowego Funduszu Swiadczen Socjalnych 

Ziuaad~ g[QWadzeni~ kont ksl1ti g2m2~nlcz~cb 1 lch 112w:iaiauit i'ii ks;mts:m ksieli &l!!miel 

Na koncie 135 zapls6w dokonuje sl~ na podstawle dowod6w bankowych i musi zachodzic pelna zgodnosc 
zapis6w jednostki z zapisami bankowyml. 

Podstawowe operatje Wn Ma 

Wplata r6wnowartosci odpis6w na wlasny zakladowy 135 851 
fundusz swiadczen socjalnych 

Wplywy naleinosci za swladczenla dzialaJnosci finansowej 135 
z funduszu specjalnego 
·priypisanych, 234, 240 
-nleprzypisanych 851 
Przypisane odsetki od srodk6w funduszy specjalnych 135 851 
inajduj(lcych si~na rachunkach bankowych 
Wplaty got6wki z kasy do banku 135 101, 141 

Otrzymane dobrowo!ne wplaty i darowizny pieni~zne na 135 851 
rzecz funduszy specjalnego przeznaczenia 
Przelewy z tytulu zwrotu zaliczek i pozyczek wraz 135 234, 240 
z nale:lnymi odsetkami 
ObciClzenia z tytulu bl~d6w I omylek bankowych 135 240 

Podj~cie got6wki do kasy 101 135 

Przelewy na pokrycie zobowi<tzan z tytulu dostawi usrug na 
rzecz dzialalnosci finansowej z funduszy specjalnego 
przeznaczenia oraz z tytulu udzielonych zaliczek i pozyczek 201, 231, 234, 240 135 
na cele mieszkaniowe 
Przelewy srodk6w zakladowego funduszu swiadczen 
socjalnych przekazanych poza jednostk~ (np. na finansowanie 
wsp6lnych przedsi~wzif;c) 240, 851 135 
Przekazanie zobowiqzan wobec budzetu (np. zaliczki na 225 135 
podatek dochodowy od os6b fizycznych) 
Przekazanie zobowiqzan wobec ZUS 229 135 

Zaplacone kary, grzywny, oplaty Sqdowe i inne dotyczcice 851 135 
dzialalnosci funduszy specjalnego przeznaczenia 
Obcl(li enla bankowe z tytulu oplat za uslugl bankowe 240 135 

Konto 135 moze wykazywac saldo Wn , kt6re oznacza stan srodk6w pieni~znych, na 
rachunkach bankowych funduszy. 
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Nr konta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

139 lnne rachunki bankowe Sluiy do ewidencji srodk6w pieni~znych 

wydzielonych na innych rachunkach bankowych niz 
rachunki biez<ice I srodk6w specjalnego 
przeznaczenia. 

Zas~dI pro~dzenla k~mt kslitg pomocnlcz:ycb i im 1u2mallaui1: ll ki;iu~m ksield Kl6woei 

Konto 139 stuiy do wyodrc:bnienia srodk6w z tyt. sum depozytowych, sum na zlecenle. Ewidencja 
szczeg6lowa do konta 139 jest prowadzona wedfug poszczeg6lnych rodzaj6w sum depozytowych, sum 
na zlecenie. 
Na koncle dokonuje si~ zapis6w wedlug wycicig6w bankowych, a wi~c musl zachodzlc pelna zgodnosc 
zapis6w mi~dzy ksic:gowosclq_ jednostki a ksi~gowosci<1 banku. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Wplata na rachunek bankowy z tytulu sum depozytowych: 139 240 
kaucji wadi6w i zabezpieczenia pieni~znego 
Wplyw srodk6w na zadania zlecone 139 240 

Odsetki od sum depozytowych 139 240 

Przelewy z tytulu zwrotu kaucji, depozyt6w i wadi6w 240 139 

Zwrot niewykorzystanych srodk6w na zadania zlecone 240 139 

Blc:dy w wyci<1gach bankowych i ich sprostowania 240 139 

Konto 139 moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan srodk6w pieni~znych znajdujc.icych 

Sif; na innych rachunkach bankowych. 

Nrkonta Nazwakont Trdt ekonomiczoa 

140 Krotkoterminowe aktywa Kon to 140 slufy do ewidencji kr6tkotermlnowych 
flnansowe aktyw6w finansowych w postaci papier6w 

wartosclowych nabyt:ych w celu odsprzedazy i innych 
srodk6w pienic:znych (np. czeki i weksle obce, o ile sq_ 
platne lub wymagalne w ciqgu 3 miesi~cy), kt6rych 
wartosc wyra.Zona jest zar6wno w walucle polskleJ, 
Jak I w walutach obcvch. 

Zasad.ll pro~dzenia.k~mt kslilK pomomlmcb I ich pQwlilzanle z k~mtem ksit:1i alowoej 
Ewidencja szczeg6lowa do konta powlnna bye prowadzona w spos6b umozliwiajcicy ustalenie: 
- wartosci poszcieg6lnych kr6tkotermlnowych aktyw6w finansowych w postaci papier6w wartosciowych 
oraz innych srodk6w pienil(znych, wyrazonej w walucie polskiej, a ponadto w poszczeg6lnych walutach 
obcych (jezeli ich wartosc jest wyrafona w walucie obcej), 
- wartosci kr6tkotermtnowych papter6w warto5clowych l lnnych srodk6w pieniccznych powierzonych 
ooszczeg6lnvm osobom odoowiedzialnvm za ich stan i zabezoieczenie. 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

Czeki obce otrzymane na pokrycie: 140 
- naleznosci uj~tych na kontach rozrachunk6w 201, 221, 234, 240 
- naleznosci z tytutu przychod6w nieuj~tych na kontach 750, 760, 851 
rozrachunk6w. 140 
Przyj~cle weksla obcego na pokrycie naleznosci (przed 
terminem jego pfatnosci): 201, 221, 240 
- wartosc netto, tj. po potniceniu dyskonta, 

750 - dyskonto. 

Zwrot weksll obcych przez bank lub kontrahenta 140 141 

Przywr6cenie poprzedniej wartosci kr6tkoterminowych 140 750 
papier6w wartosciowych w przypadku ustqpienla 
przyczyn jej obniienia. 
Wartosc sprzedanych kr6tkoterminowych papier6w 751 140 
wartosciowych (w wartosci ewidencyJneJ na dzien 
sprzedazy) 
Zwrot wystawcom nlezrealizowanych przez bank czek6w 201, 221, 234, 240 140 

Wykup weksli przez druznika lub bank 101, 130, 135, 139 140 

Zapfata innemu kontrahentowi wekslem obcym lub 140 
przekazanie weksla obcego do skupu: 
- wartosc netto (po potr~cenlu dyskonta), 201,240 
- dyskont 751 
Odpisanle weksli obcych przedawnionych lub niesciqgalnych 760, 851 140 

Nr konta Nazwakont Tre§c ekonomiczna 

141 Srodki plenh;tne w drodze Sruzy do ewidencji srodk6w pienl~inych w drodze 
ml~dzy kas<t i bankiem oraz mi~dzy kontami w 
r6znych bankach 

Za:aad31: prawadzent~ kont ksiQ8 pomotnicz)'.ch i itb PDw.iilleilllis: ~ IH!Dli:m ~ie&I 1loM1el 

Na koncie 141 moina ewidencjonowac wszystkie przep!ywy srodk6w pieni~znych albo tylko na 
przclomie okres6w sprawozdawczych, ale w zakresie rozliczen ml~dzy kasct i bankiem pomini~cie tego 
konta jest mozliwe tylko wtedy, gdy raport kasowy zamykany jest codziennie. 

W Urz~dzie Gminy Grut.a konto 141 stuzy do ewidencji sum nalei nych za dany okres sprawozdawczy, 
kt6re zeszly z rachunku bankowego przekazujqcego, ale nie wplyni:fy na rachunek bankowy odbiorcy. 
Ewidencja przeplyw6w srodk6w pleni~znych odbywa sl~ tyko na przelomie okres6w sprawozdawczych. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Dokonywane za posrednictwem innych bank6w lub 141 
wszystkie: 
- wplaty z kasy na rachunek bankowy, 101 

- pobrania z rachunk6w bankowych do kasy. 130,135,139 

Przelewy srodk6w ml~dzy rachunkami bankowymi 141 130,135, 139 
jednostki prowadzonymi w r6znych bankach. 
Wptywy srodk6w pienii:inych w drodze: 
-do kasy, 101 141 

-na rachunki bankowe 130,135,139 
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Na stronie Wn konta 141 ujmuje si~ zwi~kszenie stanu srodk6w pieni~znych w drodze, a na 

stronie Ma zmniejszenia ich stanu. 

Zespol 2-Rozrachunki i rozliczenia 

Konta zespotu 2 sluzci do ewidencji rozliczen naleznosci i zobowictzan z kontrahentami, 
wynagrodzen, rozrachunk6w z pracownikami z tytulu wyplaconych zaliczek oraz potrqcen z 
wynagrodzen , rozliczen niedobor6w, szk6d i nadwyzek oraz wszelklch lnnych rozliczen 
zwiqzanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi 1 rozrachunki z budzetem z tyturu 

podatk6w i ubezpieczen spolecznych oraz pozostale rozrachunki z tytuJu ubezpieczen 
maj~tkowych , kaucji gwarancyjnych, wadi6w , zabezpieczen nalezytego wykonania um6w itp. 
Ewldencja szczeg6lowa prowadzona do kont zespolu 2 powinna umozliwic wyodr~bnienie 

poszczeg6lnych grup rozrachunk6w, rozliczen i roszczen spornych, ustalenie przebiegu ich 
rozliczen oraz stanu naleznosci, rozliczen, roszczen spornych i zobowi<1zaii z podzialem wedlug 
kontrahent6w oraz jesli dotyczct rozliczen w walutach obcych-wedlug poszczeg6lnych walut. 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

201 Rozrachunki z odbiorcami i Sh1zy do ewldencji wszelkich rozrachunk6w i 
dostawcami roszczefJ z tyt dostaw, rob6t i uslug , w tym takZe 

zaliczek na pocLet dostaw, robot i us lug, a tak:le 
zwi<izanych z nlmi nalei nosci z tytulu przychod6w 
finansowych. 

ZHadr prQwadz~nla kQDt ksiill pomQtntcz)".th I Ith pQ:w:iss1.anit z k!.!otf:m Wiis:gi d!lmu~i 

Ewidencja szczeg6!owa prowadzona do konta 201 umozliwia wydzielenie naleznosci i zobowi'lzaii. 

Ewidencja do konta 201 jest powiqzana z wykazem kontrahent6w i zapewnia mozliwosc ustalenia 

nalei nosci i zobowi<1.zan krajowych i zagranicznych wedlug poszczegolnych kontrahent6w. 

Naleinokl I iobowiqzania muszq bye ponadto prowadzone w ukladzie pozwalaj'}cym na spofZ<ldzenie 
sprawozdan bilansowych i budzetowych. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Zaplata zobowi'lzan za dostawy i uslugi 201 101,130,135, 139 

Faktura koryguj'lca zmniejszaj'lca kwot~ zobowiqzania wobec 201 310,401,402,409 
dostawcy np. z tyt. uznanej reklamacji, korekty hl~du 

Zaakceptowane przez dlu:lnik6w naleinosci od dostawc6w 201 760 
z tytulu kar i odszkodowafJ umownych zwicizanych 

zdostawami. 
Naliczone na]eznosci od odbiorc6w z tytulu wymagalnych 201 750 
odsetek za zwlok~ w zaplacie 

Odpisanie zobowi'lzan (przedawnionych i umorzonych) 201 
-z dzialalnosci eksploatacyjnej z tytulu: 

-odsetek 750 
-pozostalych tytui6w 760 

-z dzialalnoscl finansowej z funduszy specjalnego 851 
przeznaczenia, 

-z dzia!alnosci lnwestycyjneJ 080 
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Kompensata naleznoki ze zobowl<tzaniaml 201 201 

Zobowictzania z tytulu dostaw i uslug dotyCZ<jce: 
-dzlalalnoscl eksploatacyjnej. 013, 310, 401-409 
-dzialalnosd inwestycyjnej. 080 
·dzialalnosci finansowej z funduszy celowych i specjalnego 013, 310, 851 201 
przeznaczenia, 

-sum na zlecenle, 240 
Odpisanie naleznosci umorzonych, przedawnionych lub 
nieistotnych, na kt6re: 
a) nte dokonano odplsu aktualizuj<}cego: 
-dzialalnosci eksploatacyjnej, 761 201 
-dzialalnosci finansowanej z funduszy pozabudzetowych, 851 
-dzlalalnoscl inwestycyjnej 080 
b) dokonano odpis aktualizuj<icy 290 
Zobowi<lzania wobec dostawc6w z tytulu wymagalnych 
odsetek i kar umownych: 
-dzialalnosci eksploatacyjnej 

-kary 761 
-odsetki za zwlok(( w zaplacie 751 201 

-dzialalnoscl inwestycyjnej, 080 
-dzialalnosci finansowej z funduszy celowych i specjalnego 851 
prleznaczenia. 

Konto 201 mo:ie miec dwa salda, kt6re ustala si~ na podstawie ewidencji analitycznej w wyniku 

sumowania said naleznosci i zobowi'lzari. 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

221 Naleznosd z tytutu dochod6w Ewidencja nale:i:nosci z tytulu dochod6w 
budzetowych budzetowych, i wyJ<ttkiem nale:i:nosci wymagalnych 

w przyszlych latach 

Za~ad31: prawadzenia. kontkslaa i:rnmorni~Y:th I Ith powii:lzimie 1.1 kooD:w IWHi alownel 

Ewidencja szczeg6lowa umozliwla ustalenie rozrachunk6w w poszczeg61nymi dluinikami oraz 
poszczeg6lnymi budzetami. Prowadzona jest wedlug podzlalek klasyfikacji budzetowej. 

Kon to 221 przeznaczone jest do ewidencji naleznoscl jednostkl budzetowej z tytutu dochod6w 
budzetowych z wyj<itkiem naleznosci wymagalnych w przyszlych Iatach. 

Na stronie Wn ujmuje si~: ustaJone na dany rok budzetowy naJeznosci z tytulu dochod6w budzetowych i 
zwroty nadptat z tytulu dochod6w nlenalei nle wplaconych lub orzeczonych do zwrotu. 

Na stronie Ma ujmuje si~: wplaty nale2no5cl z tytu!u dochod6w bud:i:etowych oraz odpisy (zmniejszenia) 
naleznosci oraz przeniesienie naleznosci kr6tkoterminowych do dlugoterminowych na konto 226. 

Naleznosci i wplaty z tytulu podatk6w i oplat pobieranych przez organ podatkowy ujmowane SCl w 
ksi~gach Urz~du Gminy na koniec kazdego miesi'lca na podstawie zestawien z ewtdencji podatkowej. 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

Naleinosci jednostek budzetowych: 221 
- za sprzedane srodki trwale, wartosci niematerialne i 760 

prawne, inwestycje oraz materialy, 
- z tytulu podatk6w i niepodatkowych dochod6w 720 

budietowych. 760 
- z tytulu kar i grzywien, 

750 - z tytuJu odsetek za zwlok~ w zaptacie dochod6w 
orzvoisanvch 

Zwrocy dochod6w budtetowych nienaleinie wptaconych lub 221 101, 130 
orzeczonych do zwrotu oraz nadptat I wyplat oprocentowania 
za nieterminowy zwrot nadplat 

Przypisanie do zwrotu w latach nast~pnych dotacji uprzednio 221 750 
rozliczonej w organte dotuj;:icym 
Przyplsanie do zwrotu nierozliczonej dotacji udzielonej 221 224 
w poprzednim roku 
Przenieslenie naleinosci dtugoterminowych do 221 226 
kr6tkoterminowych (w wysokokl raty naleinej za dany rok). 
Wptata naleinosci z tytutu przypisanych dochod6w 221 
budzetowych: 
-do kasy 101 
-do banku 130 
Zmniejszenie (odplsy) uprzednio przyplsanych naleznosci 720, 750, 760 221 
dotyczqcych docbod6w bud.Zetowych. 

Naliczone oprocentowanie nalezne podatnikowl z tytulu 720 221 
nieterminowego zwrotu nadplat podatku. 

Odplsanie nalei nosci priedawnionych i umorzonych oraz 
nieistotnych: 221 
-objcctych odpisem aktualizujqcym 290 
-nieobj~tych odpisem aktualizujqcym 751, 761 
Przeniesienie nale:Znosci z tytulu dochod6w budzetowych na 226 221 
naleinoscl dlugoterminowe 
Uznanie wplaty, wczesniej zaksi~gowanej jako niewyjasntona, 245 221 
za splatcc nale:Z.nosci 

Konto 221 maze wykazywac dwa salda: saldo Wn b~dqce sumq poszczeg61nych naleznosci z 
tytulu dochod6w budzetowych oraz saldo Ma b~d'lce sum'l poszczeg6lnych zobowiqzan z tytulu 
nadplat w tych dochodach. 

W bilansie wykazuje si~ naleznosci pomniejszone o odpisy aktualizujcice te naleznosci, dokonane 
na koniec roku zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowosci, kt6re zostaly uj~te na koncie 290. 

Nr konta Nazwakont Trdc ekonomiczna 

222 Rozliczenie dochod6w Sluiy do ewidencji rozlkzenia zrealizowanych 
budzetowych dochod6w budietowych w zwictzku z realizacjct 

projekt6w i program6w. 

Z11sadl! uro:wadz~~ta kont ks1511: pomotnlmth I Ith pQwii11..ani~ z lmuww ls~it:IP dshm&:i 

Ewidencja szczeg6lowa umoiliwia rozliczenie dochod6w budzetowych poszczeg61nych projekt6w i 
program6w. 
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Podstawowe operacJe Wn Ma 

Przelew pobranych przez jednostk~ dochod6w budzetowych 222 130 
zwiqzanych realizacj<I projekt6w i program6w na rachunek 
budzetu jednostki samorz(\du terytorlalnego. 
Przeniesienie na podstawie okresowego sprawozdania 800 222 
budzetowego sumy zrealizowanych dochod6w budietowych. 

Nrkonta Nazwakont Tre§c ekonomiczna 

223 Rozliczenie wydatk6w Stuzy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych 
budzetowych wydatk6w budietowych w izwi'}zku z reallzacJ<i 

projekt6w i program6w. 

Za~a<II prg:wadl;t:oia kunt ~iilK 112w2miwi;;b i ii;;b 112ma~ni~ 21 lu!ol~w ww 11:2miii 

Ewidencja szczeg6lowa umozliwia rozliczenie wydatk6w budzetowych poszczeg61nych projekt6w i 
program6w. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Okresowe przelewy §rodk6w pieni~foych na pokrycie 223 130 
wydatk6w budzetowych, w zwi<Izku z realizacj<I projekt6w i 
program6w. 
Przeniesienie na podstawie okresowego sprawozdania 800 223 
budzetowego zrealizowanych wydatk6w budzetowych. 

Nrkonta Nazwakont Tre§c ekonomtczna 

224 Rozliczenie dotacjl budzetowych Sluzy do ewidencji rozliczenia przekazanych przez 
oraz platnosct z budzetu srodkow organ dotacji budZetowych. 
europejskich 

Za:iadx ur2w:idli!tnia kJlnt ksiu pQmQcnimch I Ith RQwlilzani~ z kQnt~m ksl!:~ &d6wn~J 

Na stronie Wn konta ujrnuje si~ wartosc dotacjl przekazanych przez organ dotujqcy, a na stronie Ma 
wartosc dotacji uznanych za prawidlowo wykorzystane i rozliczone w korespondencji z kontem 810. 

Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 224 powinna zapewnic mozliwosc ustalenia wartosci 
przekazanej dotacji wg jednostek oraz przeznacz;enie dotacji. 

Sal do Wn konta oznacza wartosc niewykorzystanych, nierozUczonych dotacjl lub wartosc dotacjl 
naleznych do zwrotu w roku, w kt6ryrn zostaiy priekazane. 

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje w roku nast~pnym zaliczane S<t p.riez organ dotujqcy do 
dochod6w budzetowych i ujmuje sl~ je na koncie 221. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Przelew przyznanych dotacji budzetowych 224 130 

Uznanie dotacji za rozliczone 810 224 

Zwrot dotacji w roku jej priekazania 130 224 
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Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 
225 Rozrachunld z budzetaml stuzy do ewidencji rozrachunk6w z budzetem 

panstwa I budzetami samorzqd6w terytorialnych z 
tyt. dotacji otrzymanych w poprzednich latach, 
zobowictzan podatkowych wlasnych i wynikaJ<icych z 
funkcji platnika potr'!cen na podatek dochodowy od 
os6b flzycznych. 

zasady an:owadze.nia ls2u1 luiaa 112mtiJ;Diay:cb i icil u2w11~ui1: z lwn1em ksie~i ~town~I 

Ewidencj~ szczeg6low'l do konta prowadzi sii: z podzialem na poszczeg61ne tytuty rozllczen. 
W Urz~dzle Gmlny Grut.a konto 225 sluiy do ewidencji rozrachunk6w z nasti:pujqcych tytul6w: 
- funkcjl platnlka podatku dochodowego od osob fizycznych ze stosunku pracy oraz um6w zlecenla i 

um6w o dziclo, 
- funkcji platnika podatku VAT - ewidencja podatku naliczonego I priekazanego na podstawie rejestru 

sprzedazy prowadzonego technik<i r~czn<}. 
Konto moze rniec dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci, a saldo Ma - stan zobowl<izan wobec 
budzet6w. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Naleznosci od budzetu z tyturu nadplat podatk6w uprzednio 225 
naliczonych dotycz<ice: 
- koszt6w dzlalalnosci eksploat.acyjnej, 403 
- koszt6w dzialalnosci finansowej z funduszy celowych i 851 

specjalnego przeznaczenia, 
- wplaconych w imieniu pracownik6w (np. podatek dochodowy 231 

od os6b fizvcznych) 
Przelewy z tytulu lnnych zobowi~zan wobec budietu 225 
finansowanych ze srodk6w: 
- budzetowych. 130 
- funduszy celowych I ZFSS, 135 
• sum na zlecenie 139 
Zobowl~zania wobec budzetu z tytuhl naliczonych podatk6w, 080, 403, 851 225 
oplat i ccl obci'!zajctcych koszty lub fundusze 

Zobowiqzania z cyruiu zaliciek na podatek dochodowy od os6b 231 225 
fizycznych naliczony i potrqcony z list plac 

Nal!czone odsetki nalezne budzetowl i tytulu zwloki w zaptacie 080, 751, 851 225 
zobowi<tZaft 

Wptywy naleznosci z cyrulu rozrachunk6w z budietem (zwrot 130 225 
nadplat) 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 
226 Dtugotermlnowe naleznosct Sluzy do ewidencJI dlugotermlnowych naleznosci lub 

budzetowe dhigoterrninowych rozliczen z budzetem 

38 



Zasad~ pr2tt:adzeoja Mot lcsia& pomocojczych i jch powi;uanie z kontern ksit:ll d6wriej 

Ewidencja szczeg6lowa umozliwia ustalenie rozrachunk6w z cyrutu poszczeg6lnych naleznosci 
dlugoterminowych. Prowadzona jest wedlug podzialek klasyfikacji budzetowej. 
Na stTonle Wn konta 226 ujmuje si~; 

- dlugoterminowe nale:Znosci ewidencjonowane w korespondencj! z kontem 840, 
- przeniesienie naleznosci kr6tkoterminowych z konta 221 na dhlgoterminowe. 
Na stronie Ma konta 226 ujmuje st~ przenleslenie nalezno§ci dlugoterminowych do kr6tkoterminowych 
( konto 221) w wysokosci raty nale:Znej w danym roku. 

Konto moze wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza warto§c diugoterminowych naleznosci z tytulu 
dochod6w budzetowych. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Przypisanie naleznosci bud:letowych wymagalnych 226 840 
w przyszlych latach. 

Przeniesienie naleznosci kr6tkoterminowych do 226 221 
diugoterminowych (np. w zwi(lzku z przesuni~ciem terminu 
platnosci). 

PrzekSi!(gowanie wymagalnej w danym roku naleznosci do 221 226 
kr6tkotermlnowych (np. raty wymagalne w danym roku). 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 
229 Pozostale rozrachunkl publiczno- Sluzy do ewidencji rozrachunk6w publiczno -

prawne prawnych z Zakladem Ubezpleczen Spolecznych z tyt. 
ubezpieczen spolecznych, zdrowotnych I Funduszu 
Pracy oraz Paftstwowym Funduszem Rehabilitacji 
Os6b Niepelnosprawnych 

Zasad~ p[Ql\!iU:taa:uia k2Dt ksiH IU!WS!CDi!Ja".'11 i i~b 1!52Mi1i1Dis: Zi kllD~W ~is:ID a=lllm1~j 

Ewidencja analityczna prowadzona jest wedlug poszczeg6lnych tytul6w i podmiot6w rozrachunk6w. 
Zapewnia mozliwosc ustalenia stanu naleznosci i zobowi<Izafl z tytulu rozrachunk6w i zus ?: 

jednoczesnym wskazaniem tytui6w tych rozrachunk6w: 
-sktadek na ubezpieczenle spolec:zne 
-sldadek na ubezpieczenie zdrowotne 
-skiadek na Fundusz Pracy oraz PFRON. 
Konto moie wykazywac dwa salda. Saldo .. Wn" oznacza stan naleino~cl, saldo .. Ma" ~ stan zobowi~zan z 
tytulu rozrachunk6w publicznoprawnych. 

Podstawowe operacJe Wn Ma 

Przelewy skladek do ZUS - na Fundusz Ubezpieczen 229 130, 135, 139 
Spolecznych i Fundusz Pracy orai PFRON 

Wyplata zasHk6w pokrywanych przez ZUS, kt6re uj~to na 229 231 
listach wynagrodzen 
Wyplaty swiadczen ZUS nie obj~tych listq wynagrodzen 229 101, 130, 135 

Naliczone naleinosci z tytulu inkasa skfadek 229 760 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

Odpisanie zobowi(lzan przedawnionych 229 760,851 

--
Naliczone skladki placone przez pracodawc~ na Fundusz 
Ubezpieczen Spotecznych, Fundusz Pracy I PFRON od 229 
wynagrodzen: 
-dzialalnosci operacyjnej, 405 
·dzialalnosci finansowej z funduszy celowych i specjalnego 851 
przeznaczenla, 
·pokrywanych z sum na zlecenie 240 
Skladki na Fundusz Ubezpieczen Spoiecznych pfacone przez 231 229 
pracownika, kt6re s<i potnicane z wynagrodzenia 
Otrzymane przelewy z ZUS z tytulu przeW}'Zki wplaconych 130, 135 229 
§wiadczen ponad skladki na FUS i FP oraz zwrotu nadpfaty 
skladek 

Odpisanie aalei:nosci przedawnionych i umorzonych 761,851 229 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 

231 Rozrachunki z tytUlu Sluzy do ewidencji rozrachunk6w z pracownlkaml 
wynagrodzeii jednostki I innymi osobami fizycznymi z tytulu 

wyplat plenl~znych wynikaj~cych ze stosunku pracy, 
um6w-zlecenie, um6w o dzielo oraz z tytulu wyplat 
zasHk6w pokrywanych przez ZUS, kt6re naliczono na 
listach wynagrodien. 

Zasadi 11cow:ad~eoia_hQnt ksiag 1u2mncnia;v;s:b i i!;b 1u1wi112dl11i~ z kuol~m ~ie~i i=lownej 

Ewidencja analityczna prowadzona jest na imiennych kartach wynagrodzen posiczeg6lnych 
pracownlk6w umozliwiaj~cych ustalenie podstawy do naliczen zasHk6w, emerytur, rent oraz podatk6w 
obci<ii.ajqcych pracownika. 

Konto 231. moie wykazywac dwa salda: 
Saldo Wn - oznacza stan nalefoosci od pracownik6w z tytutu wynagrodzen (np. wypiaconych zaliczek, 
nadplaconego wynagrodzenia) 
Saldo Ma - oznacza stan zobowi(lzan z tytuiu naUczonych, a niewyplaconych wynagrodzen. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Wyplata wynagrodzen netto, zaliczek na poczetwynagrodzen, 231 
zasilk6w chorobowych: 
-got6wk<l z kasy, 101 
-przelewem na konto pracownik6w 130,135,139 
Pot"lcenia dokonane na liscie plac, do kt6rych pracodawca 231 
Jest: 
1) upowa2nlony ustawowo 
- podatek dochodowy ad os6b fizycznych, 225 
-skladek na Fundusz Ubezpieczen Spoiec-.znych placony przez 229 
pracownlk6w z wlasnych ~rodk6w, 

-sumy egzekwowane na mocy tytul6w wykonawczych lub 240 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

egzekucyjnych 
2) upowazniony za pisemn<1 zgodq zatrudnionego z innych 

tytul6w 
-sktadek na dobrowolne ubezpieczenia grupowe. 240 
-sldadek i zwrotu po:i:yczek PKZP, 240 
-zwrotu pozyczek z ZFSS udzielonych na cele mieszkaniowe, 234 
-nierozliczonych zaliczek i innych naleznosci od pracownik6w 234 
-opiat za ~Wiadczenia dziaialnosci socjalnej 851 
Odpisanie przedawnionych zobowi<1zan z tytulu wynagrodzen 231 
dotycz<1cych: 
-dzlalalnosci operacyJnej, 760 
-dzialalnosd finansowej z funduszy celowych I specJalnego 851 
przeznaczenia, 

Naltczone w listach piac wynagrodzenia brutto obci(lzaJ<lce: 231 
·dzialalnosci operacyjnej, 404 
-dziatalnosci finansowej z funduszy specjalnego 851 
prieznaczenia, 
Naliczone zasHki wyplacane na podstawie listy wynagrodzen, 229 231 
kt6re pokrywa ZUS 
Odpisanie nale:lnosci przedawnionych i umorzonych 761 231 

Nr konta Nazwakont Trest ekonomiczna 
234 Pozostale rozrachunld z Stufy do ewidencji naleznosci, roszczen i zobowiqzar\ 

pracownikaml wobec pracownik6w z innych tytul6w niz 
wynagrodzenia. 

Za~ad! prowadz~nl~ kQnt ksti\a= pQm2rniC'L!~h i ich powliliani~ z kODttm li~ii:Ki 1lownr,:j 

Ewtdencj~ analltyczm1 prowadzi si~ z nast~pUJ<lcych tytuMw: 
-pobranych do rozliczenia zaliczek, 
-delegacji i ryczalt6w, 
-znaczk6w pocztowych powierzone do rozliczenia wyznaczonym pracownikom, 
-wyplaconych pozyczek z ZFSS imiennie dla poszczeg6lnych pracownlk6w. 
Konto moze wykazywac dwa salda. 
Saldo Wn - oznaczaj~ce naleznosci od pracownik6w z tytulu sum pobranych do rozliczenia(w bilansie 
uj~te w grupie ,.pozostale nale:lnosci" pozycja B-ll aktyw6w). 
Saldo Ma - oznaczajqce zobowitµ:ania wobec pracownik6w np. z tytuhl koszt6w podr6zy sluibowych. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Wyplaty sum do rozliczenia (zaliczek) i splata zobow1;;izar\ wobec 234 
pracownika: 
-got6wk<11 101 
-z rachunku bankowego 130, 135, 139 
Naleznosci z tytulu: 234 
-swiadczen odplatnych dzialalnosci ZFSS, 851 
-wypiaty pozyczek z ZFSS, 101, 135 
-naliczonych odsetek od pozyczek mieszkaniowych 851 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

Naleinosci z tytulu niedobor6w i szk6d 234 240 

Odplsanle zobow1qzan przedawnionych: 234 
-dzialalnosci eksploatacyjnej, 760 
-dzialaJnosci finansowej z funduszy specjalnego przeznaczenia 851 
Nalezno5ci z tytulu roszczen spornych zasqdzonych na rzecz 234 
jednostki: 
-roszczenia podstawowe, 240 
-zasc:idzone naleznoki dodatkowe 750, 760 
Pokryte przez pracownika z pobranej zaliczki lub z wlasnych 
srodk6w 234 
-koszty: 

-dzlalalno5cl operacyjnej, 401- 409 
-dzialalnosci finansowej z funduszy celowych i specjalnego 851, 853 
przeznaczenia, 

-dzlatalnoscl flnansowanej przez lnne jednostki ( z sum na 240 
zlecenie) 

Wplaty surn niewykorzystanych zaliczek, zwrot pozyczek z ZFSS 
oraz nale:Znosci od pracownik6w z pozostalych tytul6w: 234 
-do kasy, 101 
-na rachunki bankowe 130, 135, 139 
Naleinosci od pracownik6w potrqcone na llscie wynagrodzen 231 234 

Odpisanle naleznoscl umorzonych, przedawnionych lub o 
nicistotnej wartosci: 234 
-dzialalnosci operacyjnej, 761 
-dzialalnoscl finansowej z funduszy specjalnego 851 
przeznaczenia, 

Sklerowanle roszaen do Sqdu 240 234 

Odpisanie naleznosci, na kt6re uprzednio ksi~gowano odpis 290 234 
aktuallzujqcy nalei nosci w ci~zar pozostalych koszt6w 
operacyjnych lub koszt6w finansowych 

Nrkonta Nazwakont Tresf ekonomiczna 
240 Pozostale rozrachunki Na koncie ewidencjonuje si~ nale:Znosci i roszczenia 

oraz zobowi'lzania nie obj1<te ewidencj'l na kontach 
201-234, a rakie rozliczenia nledobor6w i szk6d. 
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Zasady prowadzenja kont ksia& pomocnjgycb i ich poWiazanje z kontem l<sis:Ki d6wuej 

Ewidencji: analityczn'l prowadzi sii: z nasb:puj'lcych tytul6w: 
- sum depozytowych (wadi6w, kaucji, zabezpieczen naleZytego wykonania rob6t), 
- potrqcen dokonanych na listach wynagrodzen z wyjCitkiem podatk6w i sk!adek na ubezpieczenle 

spoteo;ne, zdrowotne i FP, 
- poiyczek udzielonych emerytom i rencistom, 
- mylnego obci<Izenia i uznania rachunk6w bankowych, 
- rozliczenia niedobor6w, szk6d i nadwy:lek, 
- roszczenia sporne 

Ewidencj~ analitycznq do konta 240 prowadzi si~ wedlug jednostek I os6b z uwzgl~dnieniem tytul6w 
poszczeg6lnych rozrachunk6w, roszczen i rozliczen oraz zakres6w dzialalnosci z kt6rymi sct zwictzane. 

Na koncie mog'l wyst~powac dwa salda: 
Saldo Wn oznacza stan naleznosci i roszczen, 
Saldo Ma stan zobowi(lzan z tyt:Ulu pozostalych rozrachunk6w. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Faktury lub rachunki za dostawy i uslugi dotyczqce sum na 240 201, 234 
zlecenie lub sum depozytowych 
Wynagrodzenie obciqZajqce sumy na zlecenie 240 231 
Skladki na FUS I Fundusz Pracy naliczone od wynagrodzen 240 229 
wyplacanych z sum na zlecenie 
Zwrot niewykorzystanych sum na zlecenie i wadi6w oraz 240 101, 139 
wyplata sum depozytowych 

Obci<'lienie wla~cicieli wadi6w i kwot zabezpleczenia 
wlasciwego wykonania rob6t kosztami operacji bankowych 240 139, 401-409 
zwi'lzanych z dokonywanymi rozliczeniami tych kwot 
Udzlelone poi yczkl mieszkanlowe z ZFSS osobom nie 240 101,135 
b~dqcym pracownikami (emerytom i rencistom) 
Naliczorie wymagalne odsetkl od udztelonych pozyczek z ZFSS 240 851 
osobom nie b~dcicym pracownikaml (emerytom i rencistom) 
Wyplacone zaliczki i przekazane srodkl na inwestycje 240 130 
wsp6lne realizowane przez innych inwestor6w 

Wyplacone inwestorom zast~pczym i jednostkom 240 130 
reallzuJcicym srodkl na sflnansowanie zleconej im inwestycji, 
kt6rq sami rozliczajq. 
Nalei noscl od Jednostek i os6b fizycznych nie b~dqcych 240 101, 130, 135 
pracownikam1 z tytulu zwrotu poniesionych w ich imieniu 
wydatk6w 
UJawnione niedobory i szkody: 240 
-got6wki, 101 
-material6w w magazynie, 310 
-podstawowych §rodk6w trwalych (wartosc poczqtkowq) 011 
-poiostaJych srodk6w trwalych w ufywaniu 013 
-inwestycji 080 
Zmnie]szenle koszt6w z tytutu nadW}'Zek uznanych za 240 401 
korygujqce zuzycie materiat6w 
Rozliczenie nadwytek pozostalych srodk6w trwalych oraz 240 760 
material6w 
Rozliczenie nadwy-Zek srodk6w trWatych umorzonych 240 800 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

stopnlowo 

Nadwyiki srodk6w obrotowych zaliczone do pozostalych 240 760 
przychod6w operacyjnych 
Roszczenia z tytulu niedobor6w: 240 
-warto~t ewldencyjna niedoboru (netto), 240 
-dodatnia r6znlca ml<:dzy wartoki'! ewidencyjm1 290 
a wycenionym roszczeniem 

Roszczenla sporne: 240 
-z tytulu dostawl sprzedaiy 201 
-z tytutu naleznosci od pracownik6w 231, 234 
Zas<idzone naleinosci 240 750, 760 

Splata zacl<igni~tych pofyczek i innych zobowi(\zan 240 101. 130, 135 

Niesluszne obci<izenia i korekty pomylkowych uznan 240 130, 135,139 

( bankowych 
Odpisanic zobowi<1zan przedawnionych dotycz<icych 
dzlatalnosci: 240 
-eksploatacyjnej 761 
-inwestycyjne 080 
·funduszy specjalnego przeznaczenia 851 
Wplata naleznosci 101, 130, 135, 139 240 

Otrzymane sumy na zlecenie oraz wplaty sum depozytowych: 
·do kasy 101 240 
-na inne rachunki jednostki budzetowej 139 
Zobowi'!zania z tytuhJ potr<1cen dokonanych na listach plac na 231 240 
rzecz r6inych Jednostek niz budzet i zus 
Umorzenie naleznosci oraz odpisanie naleznoki 
przedawnionych lub nieistotnych obciCliai<lcych 240 
-pozostale koszt:y operacyjne. 761 
-koszty dzialalnosci finansowej z funduszy specjalnego 851 
przeznaczenia, 
Wplywy naleznosci z tytulu pozyczek udzlelonych z ZFSS 101, 135 240 

Ujawnlone nadwyzki: 240 
-got6wki w kasie 101 
• material6w 310 
-srodk6w trwalych umar-zanych stopntowo 011 
-pozostalych srodk6w trwalych w ui.ywanlu 013 
-inwestycji 080 
Przyj~cle efekt6w i rozliczenla inwestycji wsp6lnych od 011,020 240 
innego inwestora 
Przyj~cle I rozliczenle srodk6w trwatych uzyskanych 011, 013, 020 240 
w wyniku Inwest:ycjl prowadzonej I rozliC'lanej przez 
inwestora zast~pczego (na podstawie faktury) 

Rozliczenie nledobor6w i szk6d §rodk6w obrotowych w 240 
wyniku: 
• kompensata z nadwyzki, 240 
-uznania za obciqzaj;\Ce straty, 777, 851 



Podstawowe operacje Wn Ma 

-uznanle za pozostale koszty operacyjne, 761 
-uznania za zwl~kszaj<t_ce koszty dzlalalnoScl 080, 401, 851 
-uznania za zmniejszaj<ice fundusz jednostki (niedobory 800 
podstawowych srodk6w trwalych w wartosci netto) 
-obcl<izenla os6b I jednostek odpowiedztalnych jesli 234, 240 
wyrazily na to zgodc: 
Niesluszne uznania i korekty mylnych obciqzen bankowych 130, 135, 137, 138, 240 

139 

Nrkonta Nazwakont Tre5c ekonomiczna 
245 Wptywy do wyjasnienia Sluzy do ewidencji wpiaconych, a niewyjasnionych 

kwot naleino§ci z tytui-u dochod6w budzetowych. 

Zasad)'. 12r2wad~1:uia k!lot ksiilK 1uim1ua1iwcb i il;b pawiilzanl~ i k~mtem ksi~gi gtnwn~j 

Na stronie Wn konta 245 ujmuje sic: w szczeg6lnosci: 
- przeksi~gowanie kwoty wyjasnionych wplat na konto ujmuJ<ice naleznosc, kt6rych dotyczq wplaty, 
- zwrotv kwot uznanvch w toku wviasnlenia za nienalezne. 

Na stronie Ma konta 245 ujmuje siC( w szczeg61nosci kwoty niewyjasnionych wptat 
EwidencjC( analitycznq prowadzi si~ wedhig poszczeg61nych niewyjaSnlonych wptat 

Konto 245 moze wvkazvwac saldo Ma, kt6re wvkazuje stan niewyjasnionych wplat 

Podstawowe operacJe Wn Ma 

Zwrot pomylkowo wplaconej kwoty 245 130 

Zwrot kwot dotyczqcych wplat naleinosci budzetowych 245 135,139 
pomylkowo wplaconych na inne konta niz rachunek 
biezqcy jednostki 
Zaliczenie wplaty po przeprowadzonym postC(powaniu 245 720, 750, 760 
wyjasniaj<icym do przychod6w nieprzypisanych lub 
niezaewidencjonowanych wczesniej jako naleznosc 

Uznanie wptaty za splat~ naleznosci po przeprowadzonym 245 221 
post~powaniu wyjasniajq,cym 
Wplyw na rachunek biezq_cy jednostki budzetowej kwoty 130 245 
dotyczq_cej naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych bez 
oodania tvturu wolatv 
Wplata na rachunek funduszy specjalnego przeznaczenia, 135,139 245 
inne rachunki bankowe kwot dotyczq,cych naleznosci 
budzetowvch 

Nr konta Nazwakont Trdc ekonomiczna 

290 Odpisy aktualizujilce nale:inosci Sluzy do ewidencji odpis6w aktualizujqcych wartosc 
naleznoSci w<ttpliwych. 

Zasady prowadzenia kont ksiae 1mm2cniczycb i ich powiazauie z kootem l<sled dOwnel 

Naleznosci wq,tpliwe to takle, co do kt6rych jest prawdopodobne, ze me zostan'l zaplacone w terminie i w 
petnel wysokoscl, a przedwczesne bytoby uznanie ich za niesciaE!"alne. 
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Wartosc naleznosci aktuallzuje sicc. uwzglccdniai<1c stopieft prawdopodobieftstwa ich zaplaty poprzez 
dokonanie odpisu aktualizujq.cego. 

Przyjmuje si~ nast~puJ'}ce zasady dokonywania odpis6w aktualizuj'lcych naleznosci: 
1. Og6lne odplsy aktualizuj<}ce naleznosci stosowane S<t w szczeg6lnosci do naleznosci z nizej 

wymlenlonych tytul6w: 
- naleznosci od dtu:Znik6w postawionych w stan likwJdacJI lub w stan upadtosci- do wysokosci 

naleznoki nieobj~tej gwarancJci lub lnnym zabezpleczeniem naleznosci 
- naleinoki od dluznik6w w przypadku oddalenia wniosku o ogloszenie upadlosci, jeiell maJ<ttek 

dluinika nie wystarcza na zaspokojenie koszt6w post~powania upadioklowego- w pclnej wysokosci 
naleznosci, 

- naleinosci Wynikaj'lcych z bilansu zlikwidowanych jednostek organizacyjnych - w wysokosci 100% 
kwoty, 

2. lndywidualne odplsy aktualizuJ<tce naleinosci dokonywane S<i na podstawie identyfikacjl danego 
dluinlka i weryfikacji jego zdolnosci do splaty naleznosci. 
Jndywidualnego odpisu aktualizuj'lcego naleznosci dokonuje sl~ w szcieg61nosci: 

- w 100% kwoty dla naleznosci dtuinik6w zalegaJ'lcych z co najmniej dwuletnl<i zaplat<i na dzieft 
dokonania odpisu aktualizui'lcego, w stosunku do kt6rych w toku podj~tych czynnosci egzekucyjnych 
niewyegzekwowana zostala tadna kwota. 

Dokumenty stanowi'lce podstawcc ksi~gowania odpisu aktualizuJcicego powlnny szczeg6towo okreslac 

przeslanki jego dokonania oraz zawierac opis czynnoSci podj~tych dla Scl<}gnl~cia naleznosci. 

Ewidencja szczeg6lowa powinna zapewnic ustalenie tytul6w odpis6w aktualizuj<tcych naleznosci 
w<itpllwych. 

Ze Wlgl~du na koniecznosc corocznej weryfikacji said naleznosci oraz odmlenny spos6b ewidencji 
wprowadza sl~ ewldencj~ szczeg6tow<i wedlug: 
- tytut6w operacji, 
- grup naleinosci np. podatnik6w podatku rolnego ltd. 

Konta moze wykazywac saldo Ma, kt6re oznacza wartosc odpis6w aktualizuj<tcych naleinosci. 

Odpis aktualizuj<tCY naleznosci nle zwalnia od dzialaft zmierzaJ'lcych do wyegzekwowanla tych naleznosci. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Zmnlejszenie odpisu aktualizujcicego w zwiqzku z zaplat<t: 290 
naleznosci dotycz4cych: 
·dzialalnosci eksploatacyjnej, 760 
-operacji finansowych oraz finansowych przychod6w 750 
budzetowych, 
·podatk6w lokalnych obj~tych odpisem aktuallzuJ<icym, 720 
-funduszy specjalnego przeznaczenia 851 
Zmniejszenie odpisu aktualizuj<tcego w zwl<tzku z umorzeniem 290 201, 221, 234, 240 
oraz z odpisaniem naleznosci przedawnionych lub nle5cl<tgalnych 

Zmniejszenie odp!su aktuallzuj<}cego naleinoki w zwi<izku z 290 720, 750, 760 
ustaniem przyczyn dokonania tego odpisu 

Odpls aktuallzuj<}cy W<ttpliwe naleinosci zwicizane: 290 
-z dzialalno5cl<t eksploatacyJn<l. 761 
-z operacjami finansowymi, 751 
-z tytulu podatk6w lokalnych, 720 
-z funduszami specjalnego przeznaczenia 851 
Przypis zascidzonych naleznosci z tytulu koszt6w post~powanla I 201, 221, 234, 290 
odsetek 240 
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Podstawowe operacje Wn Ma 

Przewyi:ka roszczenia z tytulu niedoboru skladnik6w 240 290 
maj<itkowych ponad wartosc bilansow<i brakuj<icych skladnik6w 

Zesp61 3 Materlaly i towary 

Konto zespolu 3 ,,Materialy i towary" sluzy do ewidencji zapas6w rzeczowych aktyw6w 
obrotowych w postaci material6w. 

Nrkonta Nazwakont Trescekononliczna 

310 Matertaly Sluzy do ewidencji wlasnych zapas6w material6w 
znajduJ<lcych sl~ w magazynach. 

Zasady: prQiy:iUbi~Diil IU!Dl kSiil& JU2W52t:;Diwi;;b i ii;;b P52Mil:i:i1Dil: Z lwntem ksl~&:I e16wnej 

Ewidencj~ ilosciowo-wartosciowct wg cen zakupu prowadzi si~ dla opalu. Podstaw<} priyj~cia na stan 
material6w S<l faktury wystawlone priei dostawc6w 310-130. Podstaw<i rozchod6w jest zufycie opalu w 
Urz~dzie Gminy oraz jednostkach podleglych obci<1_ienle koszt6w 401-310 . 

Ewidencja analltyczna prowadzona jest w spos6b umoillwlaj<icy wyodr~bnienie material6w tego samego 
rodzaju znajdujctcych w poszczeg61nych obiektach. Ewidencja prowadzona jest w cenach biez4cych na 
kartotekach ilosciowo-warto§ciowych w ksiccgowosci prowadzonych technikq r~cznq wedlug rodzaj6w 
material6w i os6b materlalnle odpowiedzialnych za poszczeg6lne rodzaje opalu. 

Konto moze wykazywac saldo Wn, kt6re wyraza stan zapas6w w cenach zakupu. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Przych6d material6w z zakupu od zewn~trznych dostawc6w 310 101, 201 

Nadwyzkl zapas6w w magazynie 310 240 

Nleodplatne otrzymanie materiai6w 310 760 

Zwrot material6w wydanych do zuzycia 310 401 

Ustalona w wyniku inwentaryzacji na koniec roku lub 310 401 
kwartaiu wartosc materlal6w, kt6re byly rozchodowane a nie 
zostaly zuzyte 

Rozch6d z magazynu materlat6w przeznaczonych do zuiycia 401 310 

Obnizenie warto§ci zapas6w na skutek uszkodzenia, uplywu 240,761 310 
daty przydatno§ci itp. 

Nieodplatne przekazanie 761 310 

Zaksli:gowanle wykazanych nledobor6w w magazynle 240 310 
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Zespol 4 Koszty wedlug rodzajow i ich rozliczenie 

Konta zesporu 4 ,,Koszty wedrug rodzaj6w i ich rozliczenie" sluiq do ewidencji koszt6w prostych 
w ukladzie rodzajowym i ich rozliczenia oraz koszt6w amortyzacji. 

400 Amortyzacja Na koncie ewidencjonuje sl~ amortyzacjcc srodk6w 
trwalych ewidencjonowanych na koncle 011 oraz 
tych wartosci niematerialnych i prawnych od kt6rych 
odplsy umorzeniowe i amortyzacja S'l naliczane 
stopnlowo wg przyJ~tych stawek amortyzacyjnych. 

ZSlsady: urowadzenia kont ksiaa pom~:u:oicz):'.~b i is;;b ua:wiil"'Dii: &: kuntem ksiegi i:towneJ 
Ola konta 401 nie prowadzi sicc anaJityki. Amortyzacja i umorzenle srodk6w trwalych i wartosci 
nlematerialnych I prawnych dokonywana jest jednorazowo za okres calego roku. 

Konto moie wykazywac w cI01gu roku obrotowego saldo Wn, kt6re wyra'ia wysokosc ponleslonych 
koszt6w amortyzacji. Saldo konta 401 przenosl sl~ w koncu roku obrotowego na konto 960. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Naliczenie amortyzacji srodk6w trwalych i wartosci 401 071 
niematerialnych i prawnych 
Zmniejszenie z tytulu korekty uprzednio naliczonych koszt6w 071 401 
amortyzacji 
Przenieslenie koszt6w amortyzacjl w koncu roku obrotowego 860 401 

Nrkonta Nazwakont Trescekonollliczna 

401 Zufycte materlal6w t energll Sluzy do ewidencji koszt6w: zu±ycia material6w i 

wyposazenia oraz energii ponoszonych w 
podstawowej dzialalnosci operacyjnej, a takZe w 
dzialalnosci pomocniczej i og6lnego zarz<tdu 
jednostki 

Zasad):'. 12c!lwadza.mia k201 lisiaa pgmami~s;b i is;b ua:wiil&:iloii: ZI kuo11:m ksl~Ki K•owneJ 
Ewidencj~ analitycznc:i prowadzi si~ wedlug podzialek klasyfikacji budzetowej ustalonej dla wydatk6w w 
spos6b dostosowany do potrieb planowanla, anallzy I sprawozdawczosci. 

Konto w cl(lgu roku wykazuje saldo Wn, kt6re wyraia poniesione od pocz<ltku roku koszty. Saldo konta 
przenosi si~ w koncu roku obrotowego na konto 960. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Koszty w wartoki umorzenia wydanych do uzywania 401 072 
pozostalych srodk6w trwalych umarzanych w 100% w 
mlesi<tcu oddania do uiywania 
Wydane do zu:Zycia materialy dzialalnosci eksploatacyjnej : 401 
-bezposrednio z zakupu, 101, 201 
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-z magazynu 310 

Zuiycle energlf wg faktur: 401 
-zaplaconych got6wk<i, 101 
-do rozliczenia bezgot6wkowego 201 

Przenieslenle salda konta wyst~pujijcego na koniec roku 860 401 
obrotowego. 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

402 Uslugi obce Sluzy do ewidencji kosit6w uslug obcych 
wykonywanych na rzecz dzialalnoscl operacyjnej 
jednostki 

Zi&:iild:IZ pu2wadient~ k~mt kslil& pom~u:niczl!Cb i h;b PllWillaDil: z; k~mtem Wii~li dilmu:j 

Ewidencj~ analitycznq prowadzl sl~ wedlug podzialek klasyfikacji budzetowej ustalonej dla wydatk6w w 
spos6b dostosowany do potrzeb planowanla, analizy i sprawozdawczosci. 

Konto w cictgu roku wykazuje saldo Wn, kt6re wyra:la poniesione od poczqtku roku koszty. Saldo konta 
przenosl sl~ w koncu roku obrotowego na konto 860. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Odebrane uslugi wedrug faktur lub rachunk6w wykonawc6w: 402 

- zaplacone got6wkq, 101 
- do zaplacenia w formie bezgot6wkowej 201 
Zmniejszenla koszt6w z tyturu korekty obni:lajqcej wartosc 
uslug w cenie zakupu na podstawle korygujqcych dowod6w 402 201 
sprzedaiy otrzymanych od wykonawc6w (lqcznle z 
nieoodlegaiacym odllczeniu oodatklem VATl. 
Przenlesienle rocznej sumy koszt6w uslug obcych na konlec 860 402 
roku obrotowego. 

Nrkonta Nazwakont 

403 Podatki i oplaty 

Trdt ekonomiczna 

Slufy do ewldencji podatk6w i oplat o charakterze 
kosztowym, aw szczeg6lnosci: 

- podatku akcyzowego, 

- podatku od nleruchomosci, 

- podatku od srodk6w transportu, 
- podatku od czynnoki cywllnoprawnych, 
- oplat o charakterze podatkowym {np. oplaty za 

czynnoSci cywilnoprawne, oplaty z tytulu 
gospodarczego korzystania ze srodowiska, oplaty 
za ochron~ srodowiska I na rzecz PFRON, 

- oplat: Iokalnych, skarbowych, notarialnych, 
s'ldowych (nlezwictzanych z dochodzeniem 
roszczen, zakupem aktyw6w trwalych. nie
zaliczanych do wartosci nlematerialnych i 
prawnych), administracyjnych. 
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Zasady in:ow1dzen1a lront kslst& pomocnlczych i ich powiazanje z kontem ksield d6wnei 

Ewidencii: analityczn<l prowadzi sl~ wedtug podzla!ek klasyfikacji budietowej ustaJonej dla wydatk6w w 
spos6b dostosowany do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczo§ci. 

Konto w cictgu roku wykazu]e saldo Wn, kt6re wyraza poniesione od poczqtku roku koszty. Saldo konta 

przenosl sl~ w koncu roku obrotowego na konto 860. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Podatkl i oplaty • zaplacone lub naliczone. 403 101, 130, 225 

Zmniejszenie naliczonych uprzednio podatk6w i oplat 201,225 403 

Przeniesienie na koniec roku obrotowego rocznej sumy 860 403 
koszt6w z tytulu podatk6w I oplat 

Nrkonta Nazwakont Tre5c ekonomlczna 

404 Wynagrodzenia Sluzy do ewidencji koszt6w dzialalno§ci podstawowej 
z tytuhl wynagrodzen za ptaCI( (pieni(tinych i w 
naturze) dla pracownik6w 1 lnnych os6b fteycznych 
zatrudnionych na podstawie umowy o prac~, umowy 
zlecenla, umowy o dzielo, umowy agencyjnej i tnnych 
um6w zgodnie z odr~bnymi przepisami. Na koncie 404 
ujrnuje Si Ci zar6wno wynagrodzenia zaliczane do 
osobowych, bezosobowych, Jak I do honorari6w. 

Za~ady ll[D:W:adli:enia kant ksia& PllWIHJliayi;;h i ich ll!l:w:iilli:anie z kontem ksl~&I &16wn~I 

Ewidencj~ analitycznq prowadzi si~ wedlug podziatek klasyfikacji budzetoweJ ustalonej dla wydatk6w w 
spos6b dostosowany do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczoki. 

Konto w ciqgu roku wykazuje saldo Wn, kt6re wyrafa poniesione od poczqtku roku koszcy. Saldo konta 

przenosl si~ w koncu roku obrotowego na konto 860. 

Podstawowe operacje Wu Ma 

Naliczone wynagrodzenia brutto 404 231 

Zmnlejs~enla z tytulu korekty bt~du w nallczenlu wy- 231 404 
nagrodzen 
Przeniesienie rocznej sumy koszt6w wynagrodzen na koniec 860 404 
roku obrotowego 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 
""" 

405 Ubezpieczenia spoleane j inne Sluzy do ewidencji koszt6w dzia!aJnosci operacyjnej 
swiadczenia z tytuiu ubezpleczen spolecznych oraz r6znego 

rodzaju ~wiadczen na rzecz pracownik6w i os6b 
flzyomych zatrudnionych na podstawie umowy 0 

prac~. umo'N}' o dzielo i innych um6w, kt6re nie S<t 
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zaliczane do wynagrodzen. 
Na koncie 405 ujmuje si~ w szczeg61noki: 
- koszty ubezpieczen spolecznych pracownik6w i 

podopiecznych, obci<!fajctcych jednostk~. 
- koszty z tytutu r6i nych swiadczen wyplacanych 

pracownikom, ale nie zaliczanych do 
wynagrodzen lub uposaien, 

- zas'ldzone renty, 
- naliczone w ci~:Zar koszt6w odpisy na ZFSS oraz 

Swiadczenla urlopowe wyplacane nauczycielom, 
- skfadki na Fundusz Pracy oraz PFRON, 
- dop!aty do bilet6w, kwater, wyzywienla, stol6wek I 

bufet6w pracowniczych, 
- koszty szkolen pokrywane przez pracodawc~, 
- wydatki zwi¥ane z bhp i ochronct zdrow1a, 
- inne swiadczenia na rzecz pracownik6w oraz 

innych os6b uprawnionych. 
Zasady prowadzenia kont ksiiui pomocpjczych i jch powiazanle z kontem ksii;&i glOwpej 

Ewidencj~ analityczn'l prowadzi sic: wedtug podzialek klasyfikacjl budietowej ustaloncj dla wydatk6w w 
spos6b dos tosowany do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczokl. 
Konto w cictgu roku wykazuje saldo Wn, kt6re wyraia poniesione od poczcttku roku koszty. Saldo konta 
przenosi si~ w koncu roku obrotowego na konto 860. 

Podstawowe operac)e Wn Ma 

Naliczone skladki na ubezpieczenie spoleczne, Fundusz Pracy- 405 229 
oplacane przez pracodawc~ 
Nallczone skladkl na Fundusz Rehabilitacji Os6b Niepelnosprawnych 405 229 

Wartost przelanych lub naliczonych odpis6w na ZFSS 405 130, 240 

Oplaty za udzial szkoleniach, konferencjach 405 130 

Zmniejszenia koszt6w uprzednio uji:tych (np. z tytulu bl~d6w w 240 405 

obliczeniach) 
Przeniesienie rocznej sumy koszt6w na koniec roku obrotowego 860 405 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 
409 Pozostale koszty rodzajowe Slufy do ewidentji pozostalych koszt6w dzlatalno§cl 

podstawowej, kt6re nie set ujmowane na kontach 400 
- 405, wzgl~dnie podlegajctcych zallczenlu do koszt6w 
finansowych ewidencjonowanych na koncie 751 lub 
do pozostalych koszt6w operacyjnych ksl~gowanych 
na koncie 761. 

Na konci.e tym uJmuje sl~ w szczeg61no§ci: 

- koszty ryczatt6w dla pracownik6w za uzywanie 
samochod6w prywatnych do zadan sluibowych, 

- koszty krajowych i zagranicznych podr6zy 
stuzbowych, z wyi'ttkiem deleiracji zwiijzanych 
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bezposrednio z budowq srodk6w trwalych, kt6re 
obciqi:ajq konto OBO, lub z dziaialnosci'l tlnansowanit 
z funduszy celowych, 

- koszty ubezpieczen maj<itkowych t osobowych, 

- odprawy z tytu!u wypadk6w pri y pracy, 

- tnne kosztv. 
Zil~ildll: llCD:WildZ~Diil kont ksiai=: pumumlmcb l h:h powtqzanle z kontem ksi~ai al2~D~i 

Ewidencj~ analityczmi prowadzi si~ wedtug podzlaiek klasyflkacji budzetowej ustalonej dJa wydatk6w w 
spos6b dostosowany do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczoscl. 
Konto w ciqgu roku wykazuje saldo Wn, kt6re wyra:la poniesione od poczqtku roku koszty. Saldo konta 
prienosl si~ w koncu roku obrotowego na konto 860. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Koszty podr6zy sluibowych krajowych i zagranicznych 409 
pracownik6w wlasnych oraz koszty z tytulu ufywania przez 
pracownik6w wlasnych pojazd6w do cel6w sluzbowych w 
granlcach administracyjnych miasta 1 gmlny 
-naliczone 234 
-zap!acone 234 101, 130 
Koszty podr6zy sluzbowych krajowych i zagranicznych os6b 409 
nie b~dqcych pracownikami wlasnymi 
-naliczone 240 
zaplacone 240 101, 130 

Op!aty za ubezpieczenia majtttkowe i osobowe 409 101, 130, 240 

Koszty reprezentacji i reklamy 409 101, 130 

Ekwtwalenty za uiywanle przez pracownik6w wlasnej odziefy 409 101, 130 
roboczej, srodk6w czystosci, narzl(dzi, sprz~tu itp. 
Przenleslenle rocznej sumy koszt6w na koniec roku 860 409 
obrotowego 

Zesp617 Przychody,dochody,koszty 

Konta zespolu 7 "Przychody, dochody, koszty" sluzq do ewidencji zwiqzanych z dziatalnoscici 

podstawow<1: 
- przychod6w z tytutu dochod6w budietowych, 

- przychod6w i koszt6w tinansowych, 

- pozostafych przychod6w i koszt6w operacyjnych. 

W zespole 7 ujmuje siE; takZe skutki zdarzen nadzwyczajnych, losowych, wyst~puj'lcych poza 
dzialalnosci;;i operacyjm1 jednostki i nie-zwi1tzanych z og6lnym ryzykiem jej prowadzenia (konta 
770 i 771). 
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Nr konta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

720 Przychody z tytulu dochod6w Siuzy do ewidencji przychod6w z tyturu dochod6w 
budzetowych budzetowych zwi<;izanych bezposrednio z 

podstawow<i dziaJalno.Sci<i jednostki, a w 
szczeg6lnosci dochod6w do kt6rych zalicza si~: 
podatki, skfadki, oplaty oraz inne nalezne na 
podstawie ustaw i um6w. 

Zil::iillb: w:uw:adZ11mia kuot k::iiil&: iu1mumiwi;;h i i1;;b 1u1wiamnie ?; k2ntem ksl~i:J r:lowneJ 
Ewidencj~ analitycznci przychod6w ujmowanych na koncie 720 naleiy prowadzlc, uwzglE:dniaj~c podzialki 
klasyfikacji budzetowej dochod6w. 

Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnic wyodr1tbnienie przychod6w z tytulu 
dochod6w budzetowych wedlug pozycji planu finansowego jednostki. 

w zakresie podatkowych i niepodatkowych dochod6w budzetowych ewidencja szczeg6towa Jest 
prowadzona wedlug zasad rachunkowosci podatkowcj, natomiast w zakresie podatk6w pobieranych przez 
inne organy szczeg6lowa ewidencja musi bye dostosowana do wymog6w obowicizujcicej z tego zakresu 
sprawozdawczosci. 

Prowadzona przez wydzielone w urz~dach jednostek samorzcidu terytorialnego kom6rkl organizacyjne 
rachunkowosc podatk6w i oplat (wedlug zasad okreslonych w podanym wyzej rozporzqdzeniu) stanowi 
integralnq cz~sc ewidencji ksi~gowej urz~du i wobec tego obroty i salda prowadzonych tam kont muszci 
znale:Zc uj~cie w dziennikach i na kontach ksi~gi gl6wnej (ewidencji syntetycznej) urz~du b~dcicego 
jednostkq budzetowq. Dochody finansowe, kt6rych ewidencja prowadzona jest wedlug wyzej podanych 
przepis6w, mogq bye ujmowane na koncie 720 okresowo, na podstawie danych z ewtdencji I sprawoidan 
podatkowych. 
W koncu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi si~ na kc;mto 860. Na koniec roku konto nle wykazuje 

said a. 

W rachunku zysk6w i strat przychody z tytutu dochod6w budzetowych wykazywane s~ w poz. A.V. 
Przychody z tytutu dochod6w budzetowych. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Odpls naleinoscl z tytulu podatk6w i oplat no 221 

Nalezne podatnikowi oprocentowante za nletermlnowy zwrot 720 221 
nadplaty podatku 
Odpisy aktualizuj<tce nalezno§ci podatkowe 720 290 

Przeniesienie na koniec roku osi'}gnl~tych przychod6w z tytulu 720 860 
finansowych dochod6w budzetowych. 
Przychody z tytulu dochod6w budzetowych: 720 
-przypisanych jako naleznoscl, 221 
-wplaconych do kasy lub banku ( nieprzypisane) 101, 130 

Przypisanie wymagalnych odsetek naleznych na konlec 221 720 
kwartalu od naleznosci podatkowych 

Zmniejszenie odpis6w aktualizuj<icych naleinosci 290 720 

dotycz<icych przychod6w z tytulu dochod6w budzetowych w 
zakresie podatk6w lokalnych 

Zaliczenie do przychod6w z tytulu dochodow budzetowych 245 720 
wplyw6w na rachunek bankowy wczesniej uznanych za 
niewviasnlone. 

53 



Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

721 Przychody z tytulu dochodow Stuiy do ewidencjl przychod6w z tytulu tych 
budzetowych, nie uj~tych w dochod6w samorz<idu terytorlalnego. kt6re nle S(} 

planach finansowych innych ujt'(te w planach finansowych innych samorzqdowych 
samorz.,dowycb jednostek jednostek budzetowych i wptywajq bezposrednio na 
budietowych rachunek budZetu. 

Zasady prowadzepja kont ksjag pomocnjczycb j jcb powiijzanie z liontem ksif:~ 1:f6wnej 

Dochody samorzqdu terytorialnego, kt6re nie sq uj~te w planach fmansowych lnnych samorz~dowych 
jednostek budzetowych i wplywaj<} bezpo§rednio na rachunek bud.Zetu to: 

- subwencje I dotacje celowe z budietu panstwa. 
- udzialy jednostek samorzctdu terytorialnego we wptywach z podatku dochodowego od os6b flzycznych i 

prawnych, 
- dotacje celowe w ramach program6w flnansowanych z udzialem srodk6w europejskich, 
- porozumien mit'(dzy j.s.t 
- dochody pobierane przez Urzi:dy Skarbowe. 

Dochody samorz-tdu terytorialnego ujmowane SC} na koncie 721 okresowo tj. na ostatni dzien miesi<ica na 
podstawie danych z kont 901 organu. 

W koncu roku obrotowego saldo konta 721 przenosi si~ na konto 860. Na konlec roku konto nie wykazuje 
salda. 
W rachunku zysk6w i strat przychody z tytulu dochod6w budietowych wykazywane sc:i w poz. AV. 
Przvchodv z tvtutu dochod6w budzetowvch. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Przychody z tytulu dochod6w gminy, kt6re nie S'l uj~te w 
planach finansowych innych samorzqdowych jednostek 130 721 
budzetowych i wplywaj~ bezposrednio na rachunek budzetu 
Przeniesi.enie na koniec roku osiqgni~tych przychod6w z tytulu 721 860 
dochod6w gminy, kt6re nle Sq ujqte w planach finansowych 
innych samorz(ldowych jednostek budzetowych i wplywajc:i 
bezposrednio na rachunek budzetu 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 

750 Przychody finansowe Sluey do ewidencji przychod6w finansowych 
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Zasady prowadzenia kont kshu: pomocniczych t lch pomazanje z kogtem Jcsie&D ~6wnej 

Na stronie Ma konta 750 ujmuje stew szczeg6Jnosci: 
- przychody ze sprzedaiy papler6w warto§clowych, 

- przychody z udzial6w i akcji, 
- dywtdendy, 

- odsetki od udzlelonych pozyczek, 
- dyskonto przy zakupie weksli, czek6w obcych i papier6w wartosciowych, 

- odsetki za zwtokq w zaptacie naleznosci, z wyjqtkiem odsetek dotyczilcych nale:lnosci z tytulu 

przychod6w od zaleglosci we wptatach podatk6w lokalnych ujmowanych na koncie 720, 
- dodatnie r6inice kursowe, 

- oprocentowania lokat terminowych i srodk6w na rachunkach bankowych z: wyj<itkiem oprocentowania 
srodk6w ZFSS, panstwowych funduszy celowych oraz depozyt6w i sum obcych, kt6re powi~kszajq 

odpowiednie fundusze lub wartosc zobowictzaii wobec wlascicieli tych sum, chyba ie odr~bne przepisy 
stanowiq inaczej. 

Ewidencj~ analityczrn:i do przychod6w ujmowanych na koncie 750 nalezy prowadzic z uwzgl~dnieniem 
podzialek klasyfikacji budzetowej dochod6w. 

W ewidencji szczegOlowej prowadzonej do konta 750 naleiy wyodr~bnlc informacje w przekrojach 
koniecznych do sporzqdzenla plan6w oraz sprawozda ii budzetowych i finansowych, a takie do analizy 
wykonania tych plan6w. 

W celu uzyskania danych do rachunku zysk6w I strat w ewidencji przychod6w finansowych nalezy 

wyodr~bnic nastqpujqce grupy wskazuj<tce na tytul ich uzyskania, aw szczeg61no5ci: 

- dywidendy I udzlaly w zyskach lnnych podmiot6w gospodarczych, 

- odsetki ( od udzielonych pozyczek i zwlokl w zaplacie naleinosci), 

- pozostate przychody finansowe nie stanowi<ice dochod6w budietowych. 

Na koniec roku saldo konta przenosl sl~ na stron~ Ma 860. Konto 750 na koniec roku nie wykazuje salda. W 
rachunku zysk6w i strat przychody ewidencjonowane na koncie 750 wykazuje st~ w grupie G. Przychody fi
nansowe. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Przeniesienie na koniec roku osi~gni~tych przychod6w 750 860 
flnansowych 

Przychody ze sprzedafy aktyw6w finansowych ( w cenie 101, 130 750 
sprzedaiy) 

Dywidendy z tytutu udzial6w w obcych podmiotach 130, 221 750 

Otrzyma ne lub przypisane odsetki z tytulu zwloki w zaplacie 130. 201. 221, 240 750 
naleznosci( nie dotyczy odsetek od naleznosci podatkowych) 

Przyplsanle wymagalnych odsetek naleinych na konlec 201, 221, 225, 229, 750 
kwartatu 240 
Oprocentowanle wlasnych srodk6w na rachunkach 130 750 
bankowych 

Zmniejszenla odpis6w aktualizuj<1,cych naleznosct dotycl~cych 290 750 
przychod6w finansowych 
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Nrkonta Nazwakont Trest ekonomicina 

751 Koszty finansowe Stuiy do ewidencji koszt6w finansowych. Na koszty 
finansowe skfadaji:} sl~ przede wszystkim naliczone 
wymagalne od jednostek odsetkj, w tym od krcdytow, 
poi.yczek i innych zobowiqzan finansowych 
zacii:}gni~tych przez urz~dy jednostek samorzi:}du te· 
rytorialnego na rzecz budzetu, a takze wymagalne 
odsetki za zwtok~ w zaplacie zobowicizan. 

Zasady prowadzenia kont ksi'IK pomocnlczych I lch powiazaPit 11 kogtem ksit:l:'i et6wnel 

Na stronle Wn konta ksic:guje sic: koszty opcracji finansowych obejmuJ<ice w szczeg6lnosci: 

- wartosc sprzedanych udzial6w, akcjl I papler6w wartosciowych, 

• odsetki od sprzedanych obligacji wlasnych, 

- odsetkl od zacii:}gni~tych kredyt6w i poi.yczek, 
• odsetki za zwiok~ w zaplacie zobowiqzan, z wyJ<itkiem obcii:}iai'lcych inwestycje w okresie reallzacjl 

oraz ZFSS i funduszy specjalnego przeznaczenJa, 
• dyskonto przy sprzedai.y weksli, czek6w obcych i papler6w wartosciowych, 
- ujemne r6i.nice kursowe, z wyjqtl<iem obci<iiaj<icych lnwestycje w okresie realizacji, 
- odplsy aktualizuj<tce wartosc aktyw6w finansowych, 
- odpisy naleznoscl z tytulu operacjl finansowych, 

- odpisy aktualizujcice nale:lnosci dotyczcice przychod6w finansowych. 

Ewidencj~ analltyczn<l do konta 751 nalei.y prowadzic wedlug tytUt6w koszt6w operacji finansowych, z 
uwzgl~dnlenlem podzialek klasyfikacji budi.etowej. 

W celu sporz<tdzenia rachunku zysk6w i strat ewidencja szczeg6lowa do konta 751 powinna zapewnic 
wyodr~bnienie koszt6w z tytutu zarachowanych odsetek od pofyczek I zwloki w zaplacie zobowi<tzan. 

W rachunku zysk6w I strat koszty ujmowane na koncie 751 wykazuje si~ w gruple H. Koszty finansowe. 

Saldo konta 751 na konlec roku orzenosi si~ na stron~ Wn 860 i wobec tego konto nie wykazuje salda. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Warto~t bllansowa spi:-zedanych aktyw6w finansowych. 751 030 

Zaplacone odsetki od zobowicizan. 751 101, 130 

Naliczone na koruec kwartalu wymagaJne odsetkl od 751 201,225,229,240 
niezaptaconych w terminie zobowicizan 
Odpisy aktualizujcice naleznosci dotycz<1ce przychod6w 751 290 
finansowych. 
Zaplacone odsetki od pozyczek i kredyt6w zacl<}gni~tych 751 130 
przez Jednostkl samorz<tdu terytorialnego 
Przeniesienie na koruec roku poniesionych koszt6w 860 751 
finansowych. 

Nrkonta Nazwakont Tre§c ekonomiczna 
760 Pozostale przychody operacyjne Slui.y do ewidencjl przychod6w niezwh1zanych 

bezpo§rednio ze zwyklct dzlalalno~ci<i jednostki, w 
tym wszelkich innych przychod6w niz podlegaj<}ce 
ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750. 

56 



posr6d pozostdych przychod6w operacyjnych 
ienionych w art 3 ust 1 pkt 32 ,,ustawy" w 

'ednostkach budZetowych w szczeg61nosci wyst~pUi<i 
rzychody zwictzane: 
e zbyciem srodk6w trwalych, inwestytji (srodk6w 
rwalych w budowie), wartosci niematerialnych i 
rawnych, 
e sprzedaiq pozostdosci po zlikwidowanych 
rodkach trwa~ych, 

odpisaniem zobowiqzan przedawnionych i 
morzonych, z wyjqtkiem zobowiqzaft o charakterze 
ublicznoprawnym, nie obciq:Zajqcych koszt6w 
zialalno5ci operacyjnej, 

korektami odpis6w aktualizujqcych wartosc 
kcyw6w1 z wyj~tkiem odpis6w obch17:ai'lcych kosicy 
nansowe, 

otrzymanymi odszkodowaniami (z wyjqtkiem 
dszkodowaft z tytulu strat spowodowanych 
darzeniami losowymi) i karami, 

otrzymaniem nieodpl'atnie, w tym w drodze 
arowiiny, aktyw6w obrotowych, w tym takze 

'rodk6w pieni~:lnych na inne cele niZ nabycie 
otowych srodk6w trwalych, inwestycji oraz wartosd 
iematerialnych i prawnych, 

odpisaniem niewyja5nionych nadwyiek aktyw6w 
brotowych, ujawnionych w trakcie inwentaryzacji (nie 
odlegajC)cych kompensacie z niedoborami oraz nie 
oryguj<lcymi koszt6w na koncie 401), 

naleznym jednostce wynagrodzeniem platnika 
odatku dochodowego i sldadek ZUS (potr<1canym w 
ldadanych deklaracjach), 
przepadkiem kaucjl I wadl6w, 
Wynajmem srodk6w trwalych jednostki, gdy nie 

tanowi to przedmiotu jej statutowej dzialalnosci, 
e zlomowanlem zapas6w aktyw6w obrotowych. 

Zasad,y prowadzenja kont ksii& pomocujczych j kb powi;azanje z kontem ksis:Ki glOwuej 

Ewidencja analityczna prowadzona jest wedlug podzialek klasyfikacji budzetowej odpowiedniej dla 
pozostafych przychod6w operacyjnych. Urnotliwia sporzeidzenie plan6w I sprawozdan tlnansowych oraz 
analiz~ wykonania tych plan6w. 
W koncu roku sum~ pozostafych przychod6w operacyjnych przenosi si~ na stron~ Ma konta 860. Na 
koniec roku konto nie wykazuje salda. 
W rachunku zysk6w i strat pozosta!e priychody operacyjne, z wyjqtkiem przychod6w z tytulu sprzedazy 
nie finansowych aktyw6w trwalych, wykazuje si~ w poz. D.lll. ,,Inne przychody operacyjne", natomiast w 

poz. D. I wykazuje si~ zysk ze zbycia nie finansowych aktywow trwalych. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Korekty zmniejszaJ'!ce pozostale przychody operacyjne ze 760 201, 221, 234, 240 
sprzedazy material6w, srodk6w trwafych, inwestycji 
(srodk6w trwafych w budowie) oraz wartosci nlematerialnych 
i prawnych 
Przeniesienie na konlec roku OSi<tgni~tych pozostalych 760 860 
przychod6w operacyjnych 

57 



Przychody ze sprzedaiy srodk6w trwalych, wartosci 101, 130, 201, 221, 760 
niemateriaJnych i prawnych, inwestycjl, materiaMw i 234, 240 
odpad6w po likwidacji sldadnik6w majqtkowych oraz z 
najmu, dziertawy jednostek budzetowych i samorzqdowych 
zaldad6w budzetowych, jesli nie s<i one prLychodami z ich 
dzialalnosci statutowei 
Odpisanie przedawnionych zobowi<}Zafl 201, 231, 234, 240 760 

Otrzymane lub nale2ne odszkodowania ( niezwiqzane ze 101, 130, 234, 240 760 
zdarzeniami losowvmi), karv 
Otrzymane darowizny oraz nieodplatnie przej((te do 101, 130, 310 760 
dzialalnosci operacyjneJ materiaty i srodki pienictzne 
Otrzymane nieodplatnie z tytulu darowizny pozostale 013 760 
srodki trwale (w aktualnej wartosci wedlug wyceny) 

Odpisanie r6wnowartoki catoscl lub cz~sd uprzednio 290 760 
dokonanego odpisu aktualizuJ<tcego wartosc naleznosci 
wobec ustania przyczyn ich dokonania (z wyj<ttkiem 
dotyczqcych naleinosci z tyturu przychod6w finansowych) 
Przepadek otrzymanego wadium 240 760 

Nalezne jednostce wynagrodzenie platnika podatku 225,229 760 
dochodowego f sk!adek ZUS (poffilcane w sldadanych 
deklaracjach) 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomlczna 
761 Pozostale koszty operacyjne Sluiy do ewidencji koszt6w niezwictzanych 

bez osrednio ze z kl dzlatalnosci jednostki. 
Zasady prowadzepja kopt ksicai= pomomiczych i ich powtazanie z konmm lssis:gi glOwuej 

W szczeg61nosci na stronie Wn konta ujmuje si~: 

• wartosc ewidencyjnq sprzedanych material6w, 

pozostale koszty operacyjne, do kt6rych zalicza si~ w szczeg6lnosci: zaplacone kary, grzywny, 
odszkodowania, odpisane przedawnione, umorzone i niescicigalne naleinoki, jezeli nie S<i pokrywane z 
uprzednio dokonanego odpisu aktualizujqcego, odpisy aktualizuj<}ce wartosc naleznosci od dluznik6w, 
koszty poSt((powania spornego i egzekucyjnego oraz nieodplatnie przekazane srodki obrotowe. 

Na konlec roku konto nie wykazuje salda. 

Ewldencj~ szczeg6low(! do konta 761 nalezy dostosowac do pomeb kontroli, sprawozdawczoscl I analizy. 

W rachunku zysk6w i strat pozostale koszty operacyjne, z wyj<ttkiem koszt6w bezposredn!o zwh}zanych ze 
sprzedai(l nie finansowych aktyw6w trwa ch, kazuje si w oz. E.I. ,,Pozosta!e kosz o erac ne". 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Wartosc darowizn I przekazanych nieodplatnie rzeczowych 761 310 
aktyw6w obrotowych 
Nlezaw1nlone nledobory aktyw6w obrotowych. 761 240 

Zaptacone lub naliczone kary, odszkodowania i koszty 761 101, 130, 201, 225, 

post~powania spornego zwiciz.ane z dzlalalnoscici operacyJnCl. 234, 240 

Odpisane, przedawnione, umorzone naleinosci inne niz 761 201,231,234,240 

zwl<izane z przychodam! flnansowyml lub funduszami celowymi, 
jezeli wczesntej n!e dokonano odpisu aktualizuje}cego. 
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Odpisy aktualiZUJClCe naleinosci Wqtpliwe (z wyjqtkiem 761 290 
naleznosci z tytulu przychod6w finansowych). 
Koszty zwiqzane ze sprzedazi.\ srodk6w trwalych 1 lnwestycji. 761 101, 130, 201 

Korekcy zmniejszaj'lce uprzednio zaksi~gowane pozostale koszty 130, 201, 225. 761 
operacyjne. 234,240,310 
Przenlesienle na konlec roku poniesionych pozostalych 860 761 
koszt6w operacyjnych. 

Nr konta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

770 Zyski nadzwyczajne Sluzy do ewidencji zysk6w nadzwyczajnych. czyll 
dodataich skutk6w finansowych zdarzen trudnych do 
przewidzenia, kt6re wysti.\pily poza dzialalnoscl<t 
operacyjn~ jednostki i nie Sq zwh\zane z og6lnym ry-
zykiem jej prowadzenia. 

Zasady prowadzenla kont ksli18 pomocniceych I ich powi11zanie z kontem k.sie!D d6wuej 

Na stronie Ma konta 770 ujmuje siE: wyl~cznie nleWC1tpllwe zyskl nadzwyciajne, co oznacza, i e do wyniku 
finansowego danego roku zalicza si~ tylko zrealizowane zyskl. W szczeg6lnoscl na stronle Ma konta 770 
ujmuje site przyznane lub otrzyman.e odszkodowania z tytulu wyst:qplenla zdarl:en losowych (powodzi, 
po:laru, huraganu. gradobicia, itp. zdarzen). 

Na stronie Wn konta 770 ujmuje sit( korekty (zmniejszenia) zysk6w nadzwyczajnych. 

Na koncle 770 ujmuJe st~ zyskl nadzwyczajne dotyczqce takZe dzialalnosci socjalnej i inwestycji (srodk6w 
trwalych w budowie). 

W ewid.encji szczeg6lowej zyski nadzwyczajne ujmuje si~ wedlug poszczeg6lnych tytul6w ich powstan1a. 

Na konlec roku obrotowego saldo konta przeksl~gowuje si~ na stronq Ma konta 860. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Korekty (zmniejszenie) kwoty zysk6w nadzwyczajnych. 770 240 

Przeksi~gowanie zrealizowanych zyskow nadzwyczajnych 770 860 
na koniec roku obrotowego. 
Przyznane odszkodowania za straty spowodowane 240 770 
zdarzeniami Iosowymi objtetymi ubezpieczeniami. 
Wplata przyznanego od ubezpieczyciela odszkodowanla z 130 770 
tyt:uhI strat nadzwyczajnych bez wcze§niejszego przypisania 

nalezno~ci. 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

771 Straty nadzwyczajne stuzy do ewldencjl s trat nadzwyczajnych, czyli 
uJemnych skutk6w flnansowych zdarzen trudnych 
do przewtdzenla. kt6re wyst:qpHy poza dzialalnosci'l 
operacyjn~ Jednostkl I nle S<l zwl<izane z og6lnym ry-
zykiem jej prowadzenta. 

Z~smb: pmw:adz1mia kuo1 ksiaa P211!2tDitZllth I ich lM~WIH!!nl~ ~ k~mt~m ksicld a=:U~w:m~i 
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Na stronie Wn konta 771 uJmuJe sl~ wszystkie pomes1one straty nadzwyczajne16. W jednostkach i 
samornidowych zaldadach budzetowych do strat nadzwyczajnych zalicza si~ w szczeg6Lnosci szkody w 
aktywach obrotowych spowodowane zdarzeniami losowymi, takimi jak np. pow6dz, pozar, huragan, 
gradobicie oraz koszty usuni~cia skutk6w tych zdarzen. zar6wno w maJ<ttku trwatym, Jak i obrotowym. 
Straty ujmuje si~ w ewidencji w tym roku1 w kt6rym wyst(lpiiy1 jezeli wiadomosc uzyskano do dnia 
rzeczywistego zamkni~cia ksi<tg rachunkowych tego roku. 

Na stronie Ma konta 771 ujmuje si~ korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych. 

Na koncie 771 ujmuje si~ straty nadzwyczajne dotyczqce takZe dzialalnosci socjalnej i inwestycji (srodk6w 
trwaiych w budowle). 

W ewidencji szczeg6lowej straty nadzwyczajne ujmuje si~ wedlug poszczeg6lnych tytut6w ich powstanta. 

Na konlec roku obrotowego saldo konta przeksi~gowuje si~ na stron~ Wn konta 860. 

Podstawowe operatje Wn Ma 

Nledobory 1 szkody powstale w majqtku obrotowym w 771 101,240,310 
wyniku zdarzen losowych (w dacie ich stwierdzenia). 
Koszty ponlesione przy usuwanlu skutk6w zdar7.en losowych 771 
dotyczqce: 
• wynagrodzen zatrudnionych os6b, 231 
- zuzytych material6w w cenie ewldencyjnej, 310,201 
- uslug obcych 201, 240 
Korekty (zmniejszenie) kwoty strat nadzwyczajnych. 080, 201 771 

Przeksi~gowanie strat nadzwyczajnych na koniec roku 860 771 
obrotowego. 

Zesp618 Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

Konta zespotu 8 sluzq do ewidencji funduszu jednostki i funduszy specjalnego przeznaczenia, 
dotacji i flnansowania inwestycji z budzetu, wyniku flnansowego i jego rozliczenia. 

Nrkonta Nazwakont Trescekonollliczna 
800 Fundusz jednostki Kon to stufy do ewidencji r6wnowartoki maj<Itku 

trwalego i obrotowego jednostki oraz wyst~puj'lcych 
w tym zakresie zmian. 
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Zasady prowadzenja kont ksiiiK pomocnjczych i ich.powi(;lzanie z kontem kslegl gl6wnej 

Ewidencj~ szczeg6low'l prowadzl si~ w spos6b umoillwlaj(lcy ustalenie wielkosci funduszu w aktywach 
trwalych i funduszu w aktywach obrotowych. 
Na stronie Wn konta 800 ujmuje sic: zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma • jego zwii:kszenia, zgodnle z 
odr~bnymi przeplsaml regulujqcymi gospodark~ finansow'l jednostki. 

Na stronle Wn konta 800 ujmuje sic: w szczeg6lnosci: 
1) przeksi~gowanie straty bllansowej roku ubieglego z konta 860; 
2) przeksi~gowanie, pod dat<t 31 grudnia na podstawie sprawozdanla budietowego Rb-27S 

zrealizowanych dochod6w; 
3) przeksi~gowanie, w koncu roku obrotowego, dotacji z budi:etu i srodk6w budietowych 

wykorzystanych na lnwestycje z konta 810; 
4) r6Znic<( z aktualizacji wyceny srodk6w trwalych; 
5) wartosc nie umorzon'l sprzedanych, zlikwldowanych na skutek zufycia i nieodplatnie przekazanych 

podstawowych srodk6w trwalych i inwestycji oraz koszty inwestycji bez efekt6w; 
6) pasywa przejc:te od zlikwidowanych (pol<iczonych Jednostek); 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje s ii: w szczeg6lnosci: 
1) przeksli:gowanie w roku nastccpnym zysku bilansowego roku ubleglego; 
2) przeksii:gowanie pod datq 31 grudnia na podstawie sprawozdania budzetowego Rb-28S 
3) r6wnowartosc srodk6w budzetowych wydatkowanych przez jednostk~ budzetow'l na sflnansowanie 

jej inwestycjl oraz zakup srodk6w trwalych i wartosci niematerialnych I prawnych (zapls r6wnolegly 
do zaplaty Wn 810 Ma 800), 

4) wartosc nieodplatnie otrzymanych srodk6w trwalych I lnwestycji: 
- od innych jednostek budzetowych ( netto ), 
- dary wedlug wyceny (w wartosci godzlwej), 

5) zwi~kszenie dotychczasowej wartoscl brutto srodk6w trwalych na skutek zarz'ldzonej aktualizacji, 

Konto wykazywac moze saldo Ma, kt6re oznacza stan funduszu Jednostld. 

Swidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnic moiliwost ustalenia przyczyn 
zwi~kszen i zmniejszen funduszu jednostkl. W przypadku prowadzenia scentralizowaneJ ksl~gowosci 
obejmuj(lcej r6ine jednostki, dla kt6rych ustala si~ odr~bnle wynlk flnansowy i wedtug odmiennych zasad 
dokonuje si~ jego podzia!u, ewidencj~ szczeg6low<i prowadzi si~ r6wniei wedlug poszczeg61nych 
jednostek 
W ramach konta 800 wyodr~bniono konta analityczne: 
800-1 - Fundusz srodk6w trwalych 
800-2 - Fundusz obrotowy 
800-3 - Fundusz inwestycyjny. 
W zwiqzku z prowadzentem analityki dla funduszu w maj'ltku obrotowym i fundus~u w maj(ltku trwalym 
wprowadza si~ zmiany funduszu r6wnolegte do amortyzacji (Wn 800 fundusz w maj'ltku trwalym, Ma 
800 fundusz w majqtku obrotowym). 

Podstawowe operacje Wn Ma 

800-2 - Fundusz obrotowy 

Ujemny wynik flnansowy roku ubleglego 800 860 

Przeksl~gowanie, pod datq 31 grudnia na podstawie 800 130,222 
sprawozdania budietowego Rb-27S zrealizowanych 
dochod6w 
Przenleslenle pod datq 31 grudnia na podstawie 800 130 
sprawozdania budzetowego Rb-27S zrealizowanych 
dochod6w budzetowych nie uj~tych w planach finansowych 
lnnych samorz(ldowych jednostek budzetowych i S<t wplacane 
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bezposrednio na rachunek budzetu ( dotacje, subwencje, 
udzialy w podatkach dochodowych, dochody z US) 
Przeksif(gowanie przekazanych w danym roku dotacji 
budietowych, kt6re zostaly uznane za wykorzystane lub 
rozliczone oraz srodk6w budzetowych wydatkowanych na 800 810 
sfinansowanie inwestycji wlasnych (pod datq 31 grudnla). 

Dodatni wynik finansowy roku ubieglego 860 800 

Przeksif(gowanie, pod datq 31 grudnia na podstawie 130, 223 800 
sprawozdania budzetowego Rb·28S zrealizowanych 
wydatk6w budzetowych 

800-3 - Fundusz lnwestycyjny 

Wyksif(gowanie koszt6w sprzedanych inwestycji 800 080 

Nieodplatne przekazanie inwestycji 800 080 

Wyksi1mowanie poniesionych koszt6w na zanlechane 800 080 
inwestycje 
Otrzymane nieodplatnie z tytulu darowlzny lnwestycje 080 800 

R6wnowartosc wydatk6w budzetowych na sfinansowanie 810 800 
wlasnych inwestycji 
800-1 - Fundusz srodk6w trwalych 

Wartosc brutto srodk6w trwalych wycofanych z eksploatacji 
na skutek iuzycla (pod dat<t postawienia srodk6w trwalych w 800 011 
stan likwidacji). 
Wartosc nie umorzona sprzedanych srodk6w trwalych 800 011 

Nleodptatne przekazanie srodk6w trwalych w wartosci 800 011 
pocz<itkowej 
Zwif(kszenie wartosci dotychczasowego umorzenia zwi<tzane 800 071 
z podwyiszenlem wartosci poci~tkowej srodk6w trwaJych w 
zwi<tzku z aktualizacj'l ich wartosci poczqtkowej. 

Zmnlejszenle wartosci ewidencyJnej srodk6w trwatych na 800 011 
skutek zarz<tdzonej aktualizacji wyceny (wartosc brutto). 

Otrzymanle nteodpratnte z tytulu darowizny srodki trwate 011 800 
(wartosc brutto) 
Zwl~kszenie wartosci s rodk6wtrwalych na skutek 011 800 
zarz<idzonej aktualizacji wyceny (wartosc brutto). 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomtcina 

810 Dotatje budzetowe, platnosci z Konto wyst~puje w jednostkach budietowych i sluzy 
budzeru srodk6w europejsldcb do ewidencji uznanych za wykorzystane lub 

oraz srodkl z bud:ietu na rozliczone dotacji przekazanych z budzetu oraz 
inwestytje r6wnowartosc dokonanych wydatk6w przez 

jednostki budzetowe na sfinansowanie wlasnych 
lnwestycji. 
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Zasady prowadzenia kont kslU pomocntczych I ich pnilluanie z kontem lssiiai glOwuej 

Ewldencja analityczna prowadzona jest wg jednostek kt6rym dotacje przekazano, oraz wg podzialek 
klasyflkacji budzetowej. 

Konto nte moie wykazywac salda na koniec roku. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Dotacje dla samorz<idowego zakladu budzetowego oraz na inne 810 224 
cele wskazane w ustawie o finansach publtcznych1 kt6re na 
podstawie odr~bnych przepis6w zostaly uznane za wykoriystane 
lub rozliczone 
R6wnowartosc dokonanych wydatk6w na sflnansowanle 810 800 
inwestycji 

Przeksi~gowanie w koncu roku rocznej sumy dotacji uznanych za 800 810 
wykorzystane lub rozliczone i wydatk6w na sfinansowanle 
inwestycji wlasnych jednostek budzetowych 

--

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

840 Rezerwy i rozliczenia Konto srufy do ewidencjt przychod6w zallczanych do 
mi~dzyokresowe przychod6w przyszlych okres6w. 

Z~sady pmw~dzenia knnllmit& pnmncnis=~cb i is=b 121u\1i1~oie;,; kontem ksielD downel 
Ewidencja anaJityczna powinna zapewnic mozliwosc ustalenia stanu przychod6w zallczanych do 
przys:dych okres6w wedtug poszczeg6lnych tytuMw. 

Kon to moze wykazywac salda Ma na koniec roku, oznaczaj<tce stan przychod6w zaliczanych do przyszlych 
okres6w. 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Przeksi~gowanie r6wnowartosci cz~sci dlugoterminowych 840 750,760 
naleznosci budzetowych podlegajqcych splacie w danym roku 
(np.: z tytulu sprzedafy maj'ltku trwalego).- r6wnolegly zapis 
Wn 221, Ma221 

Przypisanie dlugoterminowych nale:lnosci bud:letowych 226 840 
podlegaj(lcych zaptacie w latach nast~pnych. 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 

851 Zakladowy fUndusz swiadczen Stuzy do ewidencji stanu oraz zwi~kszen i zmniejszen 
socjalnych ZFSS, tworzonego na podstawie ustawy z dnia 4 

mar ca 1994r 0 zahladowym funduszu swiadczen 
socjalnych z uwzgl~dnieniem ustalen szczeg61nych 
dla nauczycieli, kt6re sci zawarte w art 53 ustawy z 
dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela 
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Zasady prowadzenia kont ksiqe pomocnlczych I tch poWlitzaDle z _ksmtem ksit&i aJOWDej 

Ewidencj~ szczeg6towq prowadzi sl~ wedlug tytuMw zwl~kszen i kierunk6w wykorzystania 

w Urz~dzle Gminy Gruta ewidencj~ szczeg6low<i prowadzi si~ wg: 
-poszczeg61nych jednostek obJ~tych ZFSS 
-poszczeg61nych tytu16w tj. dzialalnosc socjalna, dziatalnosc mleszkaniowa 

Na koniec roku konto wykazuje saldo Ma kt6re oznacza stan ZFSS bttd<icego w dyspozycji jednostki. 

Podstawowe oper.u;je Wn Ma 

Koszty zwiqzane z prowadzon<i przez jednostk~ dzlalalnoscl~ 
socjaln<i: 
- zaplacone bez ujrnowania na kontach rozrachunk6w, 851 101, 135 
- ujt:te jako zobowiqzania z tytulu: 
- dostaw i us!ug, 201 
- nallcionych wynagrodzen 231 
Koszty z tytulu: 851 101,135,225 
-swiadczen wyplacanych osobom uprawnionym 

ZmnieJszenla funduszu z tytulu urnorzenia pozyczek z ZFSS 851 234, 240 
lub innych nale±nosci 
Odpisy aktualiwJ'l.ce naleznosci Wi}tpliwe funduszu 851 290 

Wplyw srodk6w z tytulu odpisu na ZFSS 135 851 

Odsetki bankowe naliczone od zakladowego funduszu 135 851 
swiadczen socjalnych 
Przypisane odsetki od pozyczek udzielonych na cele 234,240 851 
mieszkaniowe 
Zmniejszenie odpisu aktualizuj<icego naleznosci w przypadku 290 851 
ustania przyczyny, dla kt6rej dokonano odpisu 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

860 Wynik finansowy Konto sluzy do ustalenia na koniec roku obrotowego 
wyniku finansowego Urz~du Gminy Gruta. 

Zil:iiHlI p[uw:odzenia kont ksii1e 11umu1:11i1:Zich I h:b puwtazanl~ z kuntem ksl~ll down~ 

Do konta 860 nie prowadzi sl~ analityki 

Podstawowe operacje Wn Ma 

Przeniesienie w koncu roku poniesionych koszt6w 860 401· 405, 409 
dzialalnosci wedlug rodzaju 
Przeniesienie w koncu roku wartosci w cenie zakupu lub 860 761 
nabycia sprzedanych material6w 

Prleniesien!e w koncu roku koszt6w operacJI finansowych 860 751 

Przeniesienie w koncu roku pozostalych koszt6w 860 761 
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operacyjnych 

Przeniesienie w koncu roku strat nadzwyczajnych 860 771 

Przeksi1mowanie dodatniego wyniku finansowego (zysku 
netto) za rok ubiegly - pod dat'l przyj~cia sprawozdania 860 800 
finansowego 
Przeniesienie w koncu roku przychod6w z tytulu dochod6w 720, 721 960 
budzetowych 
Przeniesienie w koncu roku przychodow flnansowych 750 860 

Przeniesienie w koncu roku pozostalych przychod6w 760 860 
operacyJnych 
Przeniesienie w koncu roku zysk6w nadzwyczajnych 770 860 

Przeksi1mowanie ujemnego wynlku flnansowego (straty 800 860 
netto) za rok ubiegly (pod datq przyj~cia sprawozdania 
flnansowego) 

Konta pozabilansowe 

Jednostld budi:etowe S<} zobowi<izane do ewidencjonowania na kontach pozabilansowych 
danych dotycz;:icych plan6w finansowych wydatk6w oraz zaangazowania poszczeg6lnych 
rodzaj6w srodk6w. 

Na kontach pozabilansowych obowictzuje zasada zapisu jednostronnego, a ewentualne salda 
wyst~pujqce na tych kontach na koniec roku nie ujmuje si~ w bilansie. 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 

940 Programy realizowane z udzialem Sluzy do ewidencji wydatk6w na programy 
srod.kow europejskich realiwwane z udztaiem §rodk6w europejskich 

ZaHdI J![U~adz1:uia kuut k5ii1K uuwuwii;:u:i;;b i ii;;b puwii1zaui1: z kunti:m ksl~ei a=lown~i 

Na stronie Wn ujmuje si~ wartosc zrealizowanych wydatk6w na programy realJzowane z udziatem 
srodk6w europejskich. 

Na stronie Ma ujmuje siic wydatki poniesione na programy realizowane z udzialem srodk6w europejskich. 

Zapisy na tym koncie dokonywane S<\ na podstawie dokument6w :lr6dlowych. 

Analityk~ do konta 940 prowadzi sl~ wg poszczeg61nych projekt6w realizowanych z udzialem srodk6w 
europejsklch z oznaczeniem numeru umowy o dofinansowanie projektu. 

Ewidencja wydatk6w na programy realizowane z udziatem srodk6w europejskich prowadzona jest w 
programie Finansowo· Ksi~gowy Ksi~gowosci Budzetowej FKB+'' firmy RADIX z Gdanska 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonollliczna 

975 Wydatki strukturalne Slu:ly do ewidencjl wydatk6w strukturalnych 
zgodnie z Rozporz'ldzeniem Ministra Finans6w z dnia 
10 marca 2010r. w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji 
wydatk6w strukturalnych 
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Zasady prowadzenta kont kslcu~ pomocnicz~h i lch powiqzaole z kontem kst~gi gls)wnej 

Na stronie Wn ujmuje si~ wydatki publiczne poniesione w zwt<:izku z reallzacJ'l celu (projektu, dziatania, 
zadania) - okre§lonego w rozporzqdzeniu Ministra Finans6w z dnia 10 marca 2010r. w sprawie 
szczeg6towej klasyfikacji wydatk6w strukturalnych. 
Na stronle Ma ujmuje si~ r6wnowartoM: poniesionych w ci<igu roku wydatk6w strukturalnych wedlug 
klasyfikacjl wydatk6w strukturalnych (zapis technlczny zamkni~cia ewidencji na koncie 975). 

Zapisy na tym koncle dokonywane S<l na podstawle dokument6w ir6dlowych, kt6re opatrzone S<! 
zapisem, ze podlega pod wydatek strukturalny z podaniem kodu tematycznego. Powyisze jest niezb~dne 
dla cel6w sporzqdzenia sprawozdan WS. 

Analityk~ do konta 975 prowadzi si~ wg kod6w klasyfikacji wydatk6w strukturalnych np. 

975-81 gdzie: 

975 oznacza symbol konta pozabilansowego - wydatki strukturalne, 

81 oznacza kod tematyczny - Rozwi<izania na rzecz podniesienia jakosci opracowanla, monitorowania, 
ewaluacji polityk i prograrn6w na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, wzmocnlenle i;dolno§cl w 
zakresie realizacji poUcyk 1 program6w. 

Ewtdencja wydatk6w strukturalnych prowadzona jest w programie Finansowo- Ksi~gowy Ksl~gowosci 

Budzetowej FKB+" firmy RADIX z Gdanska - -zakladka wydatki strukturalne. 

Konto 975 nie wykazuje na kon1ec roku salda. 

Nrkonta Nazwakont Trdt ekonomiczoa 
976 Wzajemne rozliczenia mi~dzy Slufy do ewidencji kwot wynlkajqcych ze 

jednostkami wzajemnych rozliczen mi~dzy jednostkami w celu 
soorzadzenia laczne1w sorawozdania finansowe~o. 

Zasady prowadzenia kont ksiae pomocnlcz,ych I ich powlq7.anle z kontem ksi~&i g.t6wnej 
Konto jest pomocne przy sporzqdzeniu l<1cznego sprawozdania w zakresie wzajemnych rozlicien mi~dzy 
jednostkaml I dotyczy: 
~ przychod6w I koszt6w. Ewidencja obejmuje ksi~gowane oddzielnie narastajqco przychody i koszty, 
b~d<ice nast~pstwem wzajemnych swiadczen pomi~dzy jednostkami obj~tymi lqcznym sprawozdaniem. 
Wytqczenia przychod6w i koszt6w wzajemnych nie majq wplywu na wynik finansowy ustalony w t<icznym 
sprawozdaniu finansowym, jednak wptywajq na struktur~ przychod6w i koszt6w w rachunku zysk6w I 
strat. wl~c musz<i by6 uwzgl~dnlone wyt'tczenia z tego tytUlu. Przychody uzyskane od jednostek obj~tych 
htcznym sprawozdaniem, ewidencjonowane w jednostkach organizacyjnych, musz<1 bye r6wne kosztom w 
innych jednostkach, 
- naleznosct I zobowi<izania wzajemne ewidencjonuje si~ oddzielnle w jednostkach organizacyjnych. Do 
sporz<idzenia sprawozdania potrzebny Jest stan naleznoki i zobowi<lzan niezaptaconych w dniu 
bilansowym. 

Analltyk~ do konta 976 prowadzi sl~ wg przychod6w i koszt6w poszczeg6lnych f ednostek 
organizacyjnych obj~tych lqcznym sprawozdaniem. 
Ewidencja szczeg6iowa do oddzielnych kont 976 dla przychod6w: 
- na stronie Wn Naleznosci od innych jednostek organizacyjnych ustalone na podstawie faktur, not 

ksi~gowych, rachunk6w i decyzji administracyjnych, 
- na stronie Ma wplata naleino§ci 
EwldencJa szczeg6lowa do oddzielnych kont 976 dla koszt6w: 

- na stronie Ma koszty wg pozycji sprawozdanla flnansowego na podstawle faktur, not ksl~gowych, 
rachunk6w i decyzji administracyjnych. 

- na stronie Wn zaplata zobowi<izan. 

Przychody 
976/001/00000/0000/01 - nazwa jednostki organizacyjnej itd. 
Koszty 
976/002/00401-zuzycie material6w i energii/0000/01 nazwa jednostki organizacyjnej itd. 
976/002/00402-uslugl obce/0000/01 nazwa Jednostki ornanizacyjnej itd. 
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Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomkina 
980 Plan finansowy wydatk6w Sluiy do ewidencji wartosci planu finansowego 

budzetowych. wydatk6w budietowych dysponenta srodk6w 
budzetowych. 

Za:tadll ucuw~dzenii! k~.mt kstai: D2mJJcntczy:,;h 1 i~h D2wiil7.imie z lumwu li:tis:Ki ull2wit:i 

Na stronie Wn konta uJmuje sl~ kwoty zatwterdzonego planu finansowego wydatk6w budzetowych oraz 
jego korekty. 
Na stronie Ma konta 980 ujmuje si~: 
-r6wnowartosc zrealizowanych wydatk6w budzetowych, 
-wartosc planu nie wygasajqcych wydatk6w budietowych do realizatji w roku nast~pnym, 
-wartosc niezrealizowanych wydatk6w, kt6re by!y w planle. 
Ewidencja szczeg6lowa do konta 980 jest prowadzona w szczeg6lowoscl planu finansowego wydatk6w 
budietowych wg podziaiek klasyfikacji budzetowej wydatk6w. 
Konto 980 nie wykazuje na konlec roku salda. 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomtczna 
998 Zaangaiowanle wydatkow Konto slufy do ewidencji prawnego zaanga:lowania 

budzetowych roku bieZ<tcego §rodk6w na wydatkl budzetowe ujqte w planie 
finansowym jednostek budi etowych na dany rok 
budzetowy 

Zil:tad;y: 1m1wadz~oia kunt k:iiaa= 011m1u:11iwi;;b i ii;;b ouwiazanig i k2ntem ksl~r:I r:town~j 

Na stronie Wn ujmuje si~: 
- r6wnowartosc zrealiiowanych wydatk6w budzetowych w danym roku, 
- przewyik~ zaangazowanla ponad zrealizowane wydatki danego roku- saldo Ma konta 998, kt6re 31 
grudnia przeksi~gowuje sit: na konto 999. 

Na stronie Ma ujmuje si~ zaangai:owanie wydatk6w, czyli wartosc um6w, decyzji i innych postanowief.i, 
kt6rych wykonanie spowoduje koniecznosc dokonania wydatk6w bud:ietowych w roku biez<1cym. 

Ewidencja analityczna wedlug podzialek klasyflkacji budzetowej. 

Nrkonta Nazwakont Tre§c ekonomiczna 
999 Zaangaiowanie wydatk6w Konto sluzy do prawnego zaangazowania wydatk6w 

bud:ietowych przyszlych lat budzetowych przyszlych lat oraz nie wygasajj\cych 
wydatk6w, kt6re majq bye zreallzowane w latach 
nast~pnych. 

za~iub: 1m~wad~~mia k~nt ksiqa= pomocnic~!;;b i icl:rnawiqianlc 1; kontem. ksiea=l 2lown~1 

Na stronl.e Wn ujmuje si~ r6wnowartosc zaangazowanych wydatk6w zaewidencjonowanych w latach 
poprzednlch, kt6re przechodzq do zaanga:lowania wydatk6w roku biezqcego (przeksi~gowanie na 
pocz'ltku danego roku na konto 998) 

Na stronie Ma ujmuje si~: 
- zaangazowanie wynikaj'\Ce z zawartych um6w, decyzjl I lnnych postanowten, kt6rych termin 

platnoSc! pr.typada w przyszlych latach, 
- wartosc nie wygasajqcych wydatk6w budietowych. 
Ewidencja analityczna wedlug podzialek klasyflkacji budzetowej. 
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3. Zakladowy plan kont dla ,,projekt6w'' wsp61finansowanych z 
Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarow Wiejskich, 
Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz Regionalnego Programu 
Operacyjnego Wojewodztwa Kujawsko·Pomorskiego na lata 2007-2013. 

Dia projekt6w wymagajqcych wyodr~bnionego rachunku bankowego ewidencj~ ksi~gowci 

prowadzi si~ w odr~bnych zadaniach w ramach Systemu Finansowo-Ksi~gowego Ksi~gowosci 
Budzetowej FKB+ . 

Ewidencj~ ksi~gowq projekt6w prowadzi si~ w ramach zadania nr 1 - Urz'!d Gminy w Systemie 
Finansowo-Ksi~gowego Ksi~gowosci Budzetowej FKB+ na koncie pozabilansowym 940 -
Programy realizowane z udzialem srod.k6w europejsldch z odpowiednim okresleniem nazwy 
realizowanego projektu i numerem umowy o dofinansowanie projektu. 

Wykaz kont dla projekt6w, kt6rych ewidencja ksi~gowa wyodr~bniona jest w odr~bnych 
zadaniach Systemu Finansowo-Ksi~gowego Ksi~gowosci Budzetowej FKB+ . 

KONTA BILANSOWE 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 
011 Srodki trwale Ewidencja stanu ora:i zwl~kszen I zmniejszen 

wartosci pocz<itkowej srodk6w trwalych zwiqzanych 
z reallzacJci projekt6w, kt6re umarzane S<t stopniowo 
wg stawek amorcyiacyjnych ustalonych w ustawie o 
podatku dochodowym od os6b prawnych oraz 
grunt6w. 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 

071 Umorzenie srodkow trwalych Sluzy do ewidencji zmniejszen wartosci poczqtkowej 
oraz wartosci niematerialnych i z tyt umorzenia srodk6w trwalych oraz 
prawnych podstawowych wartoscl nlemater!alnych I prawnych, 

kt6re podlegaj<1 stopniowemu umorzeniu wg stawek 
amortyzacyjnych okreslonych w zal. nr 1 do ustawy o 
podatku dochodowym od os6b prawnych. 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomlczna 

080 Srodki trwale w budowte Sluzy do ewidencji koszt6w srodk6w trwalych w 
(inwestytje) budoWfe oraz do rozllczenia koszt6w srodk6w 

trwalych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne 
w ramach realizowanych projekt6w. 

Nrkonta Nazwakont Trescekonomiczna 

130 Rachunek biei<"tcy jednostld Sluiy do eWfdencji stanu srodk6w plenl~znych oraz 
obrot6w na rachunku bankowyrn projektu. 
Analityka konta prowadzona zgodnie z podzialkami 
klasyfikacji budietowej z odpowiedni~ czwarta cyfr~: 
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Nrkonta Nazwakont 

139 lnne rachunki bankowe 

7- Pozostale - Symbol ten stosuje si~ do oznaczenia 
wydatk6w zwi<1zanych z finansowaniem ttw. koszt6w 
operacyjnych, wsp6Uinansowaniem dzlalan 
realizowanych w ramach program6w wsp6lnotowych 
(s<i to programy, w kt6rych uczestnictwo Polski jest 
mozliwe po uiszczenlu stosownej skladki), ponadto 
do wydatk6w zwi<izanych z wplatq skfadki z tytulu 
srodk6w wlasnych do UE oraz do wydatk6w 
reaJizowanych ze srodk6w lnstrumentu Finansowego 
Schengen. 
Symbol ten stosuje si~ takie do wydatk6w 
dokonywanych w ramach platnosci budietu srodk6w 
europejskich. 
8 - Finansowanle program6w i projekt6w ze srodk6w 
funduszy strukturalnych, Funduszu Sp6jnosci, 
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy 
unijnych finansuj'lcych Wsp6ln<1 Polityk~ Roln<1, z 
wyl(lczeruem budietu srodk6w europejskich - Symbol 
ten stosuje si~ do oznaczenla dochod6w, z 
wyt;;icztmiem budzetu srodk6w europejskich, kt6rych 
zr6dlem S<l srodki z Unii Europejskiej z funduszy 
strukturalnych, Funduszu Sp6Jnoscl, Europejskl.ego 
Funduszu Rybackiego oraz z funduszy unijnych 
finansuj(lcych Wspoln<t Politykc: Rolnci, takZe 
dochod6w otrzymanych jako refundacja wydatk6w 
wczesniej poniesionych, wykazywanych w zal'lczniku 
do ustawy budzetowej, sporz<tdzanym na podstawie 
art 121ust1 ustawy. 
9 - Wsp6Uinansowanie program6w i projekt6w 
realizowanych ze srodk6w funduszy strukturalnych, 
Funduszy Sp6Jnoscl, Europejskiego Funduszu 
Rybackiego oraz z funduszy unijnych flnansujqcych 
Wsp61n<t Polityk~ Roln<t - Symbol ten stosuje sit: dla 
oznaczenia wydatk6w ponoszonych w trakcie 
realizacji przedsi~wzi~c finansowanych ze srodk6w z 
funduszy strukturalnych, Funduszu Sp6jnosci, 
Europejsklego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy 
unijnych finansujqcych Wsp6lna Polityk~ Roln'l, 
stanowi<tcych krajowy wl<lad publiczny w reaJizacjft 
programu lub projektu. 

Trdc ekonomiczna 

Shri:y do ewidentji srodk6w pieni~znych 

wydzielonych na innych rachunkach bankowych niz 
rachunki biez~ce t zwittzane S'l z reaJizacJ'l projekt6w. 

Analltyka konta prowadzona zgodnie z podzialkaml 
klasyfikacji budzetowej z odpowiedniq czwarta cyfrq: 
7 - Pozostale - Symbol ten stosuje si~ do oznaczenia 
wydatk6w zwi<tzanych z finansowaniem tzw. koszt6w 
operacy]nych, wsp6lfinansowantem dzla~afl 
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Nr konta Nazwakont 

141 Srodki pieni~:ine w drodze 

Nrkonta Nazwakont 

201 Rozrachunki z odbiorcami i 
dostawcami 

Nrkonta Nazwakont 

222 Rozliczenie dochod6w 
budtetowych 

Nrkonta Nazwa kont 

223 Rozliczenle wydatk6w 
budzetowych 

realizowanych w ramach program6w wsp6lnotowych 
(sci to programy, w kt6rych uczestnictwo Polski jest 
mozliwe po uiszczeniu stosownej skfadki), ponadto 
do wydatk6w zwicizanych z wplat<1 skladki z tytulu 
srodk6w wlasnych do UE oraz do wydatk6w 
realizowanych ze srodk6w Instrumentu Finansowego 
Schengen. 
Symbol ten stosuje si~ takZe do wydatk6w 
dokonywanych w ramach platnosci budzetu srodk6w 
europejskich. 
9 - Wsp61finansowanie program6w t projekt6w 
realizowanych ze srodk6w funduszy strukturalnych, 
Fundusiy Sp6jnoscl1 Europejskiego Funduszu 
Rybackiego oraz z funduszy uniJnych finansuJ<tcych 
Wsp6ln'l Polityk~ Rolnq - Symbol ten stosuje si~ dla 
oznaczenia wydatk6w ponoszonych w trakcie 
reallzacJI przedsi«:WZi«:c finansowanych ze srodk6w z 
funduszy strukturaJnych, Funduszu Sp6Jnosci, 
Europejskiego Funduszu Rybackiego oraz z funduszy 
unijnych finansuj<lcych Wsp6lna Polityk~ Rolnci, 
stanowi<1cych krajowy wklad publiczny w realizacjc: 
programu lub projektu. 

Trest ekonomiczna 

Sluzy do ewidencji srodk6w pieni!(znych drodze 
mi~dzy kas'l i bankiem oraz mi~dzy kontamt w 
r6inych bankach. 

Tresc ekonomiczna 

Stu:ly do ewidencji wszelkich rozrachun k6w i 
roszczen z tyt dostaw, rob6t i uslug , w tym takZe 
zaliczek na poczet dostaw, rob6t i uslug, a takie 
zwi<1zanych z nimi naleznoscl z tytulu przychod6w 
finansowych. 

Analityka konta prowadzona wg kontrahent6w. 

Tresc ekonomiczna 

Slu:ly do ewldencjl rozllczenta zreallzowanych 
dochod6w budzetowych w ZWi¥ku z realizacjq 
projekt6w. 

Trescekonom.iczna 

Shliy do ewldencJi rozliczenla zrealizowanych 
wydatk6w budietowych w zwi<izku z realizacJii 
projekt6w. 
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Nrkonta 

225 

Nrkonta 

229 

Nrkonta 

231 

Nrkonta 
240 

Nrkonta 

402 

Nazwa kont Tre§c ekonomiczna 

Rozrachunki z budZetami Shlzy do ewidencji rozrachunk6w z budzetem 
panstwa. 

Ewidencj~ szczeg6lowct do konta prowadzi si~ z 
podziaiem na poszczegolne tytuly rozliczen. 

Nazwa kont Trest ekonomiczna 

Pozostale rozrachunki publiczno· SJuzy do ewidencjl rozrachunk6w publiczno -
prawne prawnych z Zaldadem Ubezpieczen Spolecznych z tyt. 

ubezpieczen spolecznycb, zdrowotnych i Funduszu 
Pracy. 

Nazwakont 

Rozrachunki z tytutu 
wynagrodzen 

Naiwakont 

Pozostale rozrachunkl 

Nazwakont 

Ustugi obce 

Ewidencja analityczna prowadzona jest wedlug 
poszczeg61nych tytul6w i podmiot6w rozrachunk6w. 
Zapewnia mozliwoM: ustaJenla stanu naleinosci i 
zobowi<izan z tytuhl rozrachunk6w z ZUS z 
jednoczesnym wskazaniem tytul6w tych 
rozrachunk6w: 
-skladek na ubezpieczenie spoleczne 
-skiadek na ubezpieczenie zdrowotne 
-skfadek na Fundusz Pracy 

Trdc ekonomiczna 

Slufy do ewidencji rozrachunk6w z pracownikami 
jednostki i innymi osobami flzycznymi z tytulu 
wyplat pieni~:lnych wynikajctcych ze stosunku pracy, 
um6w-zlecenie, um6w o dzielo oraz z tytulu wyplat 
zasHk6w pokrywanych przez ZUS, kt6re naliczono na 
listach wynagrodzerl. 

Ewidencja analityczna prowadzona jest na imiennych 
kartach wynagrodzen poszczeg6lnych pracownik6w. 

Trest ekonomiczna 
Na k:oncie ewidencjonuje sh~ naleinosd I roszczenia 
oraz zobowi'lzania nie obj~te ewidencj'! na kontach 
201-234. Ewidencj~ analityczn<t do konta 240 
prowadzi sl~ wed lug jednostek I os6b z 
uwzgl~dnieniem tytul6w poszczeg6lnych 
rozrachunk6w, roszczen i rozliczen oraz zakres6w 
dzialalnosci z kt6rymi S<\ zwi<lzane. 

Tresc ekonomiczna 

stuzy do ewidencjl koszt6w uslug obcych 
wykonywanych na rzecz dzialalnosci operacyjnej 
jednostki 
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Nrkonta Nazwakont Tre§c ekonomtczna 

750 Przychody flnansowe Stuzy do ewidencji przychod6w z tytulu operacji 
finansowych nie stanowl<icych dochod6w 
budietowych wymienionych w art 5 ust 2 pkt 1 i 2 
ustawy o finansach publicznych. 

Nrkonta Nazwakont Tre§c ekonomtc.ma 

800 Fundusz Jednostkl Konto slu.Zy do ewidencji r6wnowartosci majiltku 
trwatego i obrotowego jednostki oraz wyst~pUJi\CYCh 
w tym zakresie zmian. 
w ram a ch konta 800 wyodr~bniono konta 
analityczne : 
800· l - Fundusz §rodk6w trwalych 
800-2 - Fundusz obrotowy 
800-3 - Fundusz inwestycyjny. 

( 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomtczna 

810 Dotacje budzetowe oraz srodki z Konto stufy do ewidencji r6wnowarto§c dokonanych 
budzetu na inwestycje wydatk6w w ranach realizowanych projekt6w na 

sfinansowanie wlasnych inwestycji. 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 

860 Wynik finansowy Konto stuiy do ustalenia na koniec roku obrotowego 
wyniku finansowego. 

KONTA POZABILANSOWE 

Nrkonta Nazwakont Trdc ekonomiczna 

940 Programy realizowane z udzlalem Stui y do ewidencji wydatk6w na programy 
srodk6w europejsldch realizowane z udziatem srodk6w europejskich. 

Analitykc: do konta 940 prowadzl si~ wg 
poszczeg61nych projekt6w realizowanych z udziatem 
srodk6w europejskich z oznaczeniem numeru umowy 
o dofinansowanie projektu. 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 

975 Wydatkl strukturalne Stuiy do ewtdencji wydatk6w strukturalnych 
zgodnle z Rozporz'ldzeniem Ministra Finans6w z dnla 
10 marca 2010r. w sprawie szczeg6towej klasyfikacji 
wydatk6w strukturalnych. 

Analityk~ do konta 975 prowadzi si~ wg kod6w 
klasyfikacji wydatk6w strukturalnych np. 
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Nrkonta Nazwakont 

980 Plan finansowy wydatkow 
budtetowych. 

Nr koota Nazwakont 

998 Zaangafowaoie wydatkow 

budzetowych roku bie~cego 

Nrkoota Nazwakont 

999 Zaaoga2:owaoie wydatkow 

budzetowych przyszfych lat 

975-81 gdzie: 

975 oznacza symbol konta pozabilansowego -
wydatki strukturalne, 

81 oznacza kod tematyczny - Rozwl<tzanla na rzecz 
podniesienia jakosci opracowania, monitorowania, 
ewaluacjl polttyk I program6w na poziomie 
krajowym, reglonalnym I lokalnym, wzmocnlenle 
zdolnosci w zakresie realizacji polityk i program6w. 

Ewldencja wydatk6w strukturaJnych prowadzona 

jest w programie Finansowo- Ksl~gowy Ksl~gowo~cl 

Budzetowej FKB+" finny RADIX z Gdanska -

zaJdadka wydatki strukturalne. 

Trdc ekonomlczna 

Stuiy do ewidencji wartosci planu finansowego 
wydatk6w budietowych dysponenta srodk6w 
bud:Zetowych. 
Analityka konta prowadzona zgodnie z podziatkami 

klasyfikacJ1 budietowej wydatk6w z odpowiedni<i 
czwartq cyfrq. 

Tresc ekooomiczoa 

Konto slufy do ewidencji prawnego zaangaiowanta 

srodk6w na wydatki budzetowe ujc:te w planie 

finansowym na dany rok bud:i:etowy. 
Analityka konta prowadzona zgodnie z podzlalkami 
klasyfikacji budzetowej wydatk6w z odpowiednici 

czwart<i cyfr<t. 

Tresc ekonomiczna 

Konto slufy do prawnego zaanga:Zowania wydatk6w 

budzetowych przyszlych lat oraz niewygasaj<icych 
wydatk6w, kt6re maj(l bye zrealizowane w latach 
nast~pnych. 

Analityka konta prowadzona zgodnie z podzialkami 
klasyfikacji budzetowej wydatk6w z odpowiedni<l 
CZW~t<l cyfrq. 
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4. Zakladowy plan kont dla prowadzenia ewidencji podatkow, oplat i 
niepodatkowych naleznosci budzetowych dla organu podatkowego 
Gminy Gruta. 

Ewidencja podatk6w jest integralnq cz~sci<i ewidencji ksi~gowej urz~du i jest prowadzona z 

wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont urz~du jako jednostki budietowej. 

Zapis6w w ksi~gach rachunkowych dokonuje si~ wedlug zasad okreslonych w ustawie z dnia 29 

wrzesnia 1994· r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z p6fo.zm.). 

Ewidencj~ rozlkzer1 z tytulu podatk6w prowadzi si~ na kontach bilansowych: 

- kontach syntetycznych ksi~gi gt6wnej, 

- kontach analitycznych i kontach szczeg6lowych ksicig pomocniczych. 

Dla prowadzenia ewidencji z tytulu podatk6w korzysta si~ w szczeg61noscl z nast~pujcicych 

bilansowych kont syntetycznych planu kont urz~du: 

o 101 Kasa 

o 130 Rachunek biez;:icy urz~du 

i:J 141 Srodki pieni~zne w drodze 

o 221 Naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych 

o 226 Dlugoterminowe naleznosci budzetowe 

o 720 Przychody z tyturu dochod6w budzetowych 

Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

101 Kasa Stuzy do ewidencji got6wki, kt6r<! podatnicy regulujq 
swoje zobowicizanla podatkowe. 

Za~adE 12r2wad;rnnia k~mt kshu: tmmocnlczJ:!ch I lch nowl;\zanie z konb!m ksiC&i &lil:w.ns:j 

Na koncle 101 ewidencjonuje sl~ wpl:ywy I zwroty z tytulu podatk6w, dokonywane za posrednktwem 
kasy: 
na stronie Wn konta 101 ksii:guje si~: 
- wplyw got6wkl z tytutu podatk6w, w korespondencji ze stronoi Ma konta 221 - Nale:i:nosci z tytulu 

dochod6w budzetowych. 
na stronie Ma konta 101 ksi~guje sit: rozch6d got6wki: 
- zwroty podatnikom nadplat oraz ich oprocentowania, w korespondencji ze stronq Wn konta 221 -

Naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych, 
- zwroty podatnlkom wplat b~d(lcych kwotami nlenaleinymi, w korespondencji ze stron<l Wn konta 221 -

Naleznosci z tvtulu dochod6w budzetowvch. 

Nrkonta Nazwakont Tres~ ekonomiczna 

130 Rachunek bankowy urzt:du Stuzy do ewidencji przez urzqd srodk6w pieni~inych 
obejmuJ01cych wplaty i zwroty z tytutu podatk6w i 
optat 
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Zasady prowadzenta kont ksiag pomocntczych I lch powiazanie z koptem lssieli 1d<>wnei 

Na koncie 130 ewidencjonuje si~ wptywy I zwroty z tytulu podatk6w, dokonywane za posrednictwem 
banku: 
na stronie Wn konta 130 ksi<(guje sic:: 
- wplywy z tytulu podatk6w. wptacone na rachunek biezqcy urz~du, w korespondencjl ze stron<l Ma konta 

221 - Na1eznosci z tytulu dochod6w budzetowych, 
na stronie Ma konta 130 ksi~guje si~ rozchody srodk6w pieni~znych zgromadzonych na tym koncie: 
- zwroty podatnikom nadptat oraz ich oprocentowania, w korespondencji ze stron<l Wn konta 221 • 

Naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych, 
- zwroty podatnlkom wptat b~d<lcych kwotami nienaleznymi, w korespondencji ze stronq Wn konta 221 · 

Naleinoscl z tutu dochod6w budzeto ch. 

Nrkonta Nazwakont Trescekonorniczna 

141 Srodki pieni~zne w drodze Dotyczy ewidencji srodk6w pieni~znych znajdui<1cych 

sic: w drodze pomi~dzy kas<} Urz~du i jego 
rachunkiem bankowym. 

Zasady prowadzenja kont ksiiui pomocniczychi lch powli\Z!!nl~ z kontem ksieiti fd6wnej 

Konto 141 slui:y do ewidencji sum naleznych za dany okres sprawozdawczy, kt6re zeszly z rachunku 
bankowego priekazuj<}cego, ale nie wplyn~ na rachunek bankowy odbiorcy. Ewidencja przeplyw6w 
srodk6w pieni~znych odbywa sl~ tylko na prielomte okres6w sprawozdawczych. 
Na stronie Wn konta 141 ksit:guje si~ pobranie srodk6w pieni~znych: 

- z kasy w celu przekazania na rachunek biezcicy urz<(du w korespondencji ze stron<t Ma konta 101-Kasa 
- z rachunku bleil}cego urz~du w celu przekazania do kasy, w korespondencjl ze stron<t Ma konta 130· 

Rachunek biez<lcy uric;:du. 
Na stronie Ma konta 140 ksit:guje si~ wplyw srodk6w plenl~inych w drodze: 

- do kasyw korespondencji ze stronl} Wn konta 101-Kasa, 
- na rachunki bankowe ze stron<J Wn konta 130-Rachunek bankowy Uriedu. 

Nrkonta Nazwakont Trest ekonomiczna 

221 Naldnosci z tytUlu dochodOw Srui:y do ewidencji rozrachunk6w: 
budzetowych 1) z podatnlkami z tytulu naleznych i wplacanych 

przez nich podatk6w, kt6re podlegaj<t przypisaniu na 
ich kontach; 
2) z innymi podmiotami - nieb<cd<!cymi podatnikami w 
danym podatku tub dla kt6rych dany organ podatkoWy 
nie jest wlasciwy - z tytulu nienaleinle pobranych 
priez nich kwot w zwictzku z rozliczeniami 
podatkowymi, w tym z tytutu zas(ldzonych od nich 
kwot 
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ZilSiHIY J![Qwadzenja kont lssiil Wlm.2,Di,ZYJ:h i jch poWiazanje z koptem lssiew d6wuej 

Ewidencj~ na koncie 221 prowadzi sl~ nast~pUJ(!CO: 
Na stronie Wn konta 221 ksl~guje sl~: 

a) przypisy naleznosci, w korespondencji ze stronq Ma konta 720 - Priychody z tytulu dochod6w 
budzetowych, 

b) odsetki za zwlok~ i inne nalefoosci uboczne w kwocie wplaconej - na podstawie dokumentu wptaty, w 
korespondencji ze stronci Ma konta 720 - Przychody z tytuhI dochod6w budzetowych, 

c) zwroty nadplat, w korespondencjl ze strOn<l Ma konta 130 - Rachunek biez<icy Urz~du, jesli zwrot 
nast~puje na rachunek biei<lcy podatnika, albo konta 101 - Kasa, jesli zwrot nast~puje z kasy Urz~du, 

d) wyplaty naleznego podatnikom oprocentowania za nieterminowy zwrot nadptaty; zapisu dokonuje si ~ 

na podstawie dokumentu wyplaty, w korespondencJI ze stron(l Ma konta 130 · Rachunek biez<lCY 
Urz~du, jesli zwrot nast~puje na rachunek biezC\cy podatnika, albo konta 101 - Kasa, jesli zwrot 
nast~puje z kasy Urz~du; 

e) przeniesienie naleinosci dlugotenninowych do krotkoterminowych z tytulu podatk6w w wysokosci 
raty naleznej za dany rok, w korespondencji ze stronq Ma konta 226; 

Na stronie Ma konta 221 ksi1muje si~: 

a) odplsy naleznosci, w korespondencji ze stronq Wn konta 720 - Przychody z tytulu dochod6w 
budzetowych, 

b) odpisy z tytuh1 nalei nego podamlkowl oprocentowania za nieterminowy zwrot nadplaty, w 
korespondencJI ze stron<l Wn konta 720 - Przychody z tytutu dochod6w budzetowych, 

c) wp!aty dokonane przelewem albo za posrednictwem poczty, w korespondencjl ze stron(! Wn konta 130 
- Rachunek biezqcy Urz~du, 

d) wplaty dokonane do kasy urz~du, w korespondencji ze stron<l Wn konta 101 - Kasa, 
e) wyga§nl~cie zobowi'lzania podatkowego wskutek przeniesienia wtasnosci rzeczy lub praw 

majcitkowych na rzecz jednostki samorzqdu terytorialnego, o kt6rym mowa w art 66 § 1 pkt 2 
Ordynacji podatkoweJ, w korespondencjl i odpowiednhn kontem planu kont urz~du, 

f) wygasnl~cle zobowiqzanla podatkowego wskutek potr<icenia, o kt6rym mowa w art 65 § 1 Ordynacjl 
podatkowej, w korespondencji ze strom1 Wn konta 221- Naleznosci z tytulu dochod6w budzetowych, 

g) zapfat~ dokonan<l za posrednictwem banku, kt6ry obci<tzyt rachunek blez;icy podatnika z tytulu zaplaty 
podatku, ale nie przekazal tych srodk6w na rachunek blei<'}cy urz~du, w korespondencji ze stronci Wn 
konta 221 - Naleznosci z tytulu dochod6w budtetowych, 

h) przeniestenle naleinosci kr6tkoterminowych do dlugoterminowych z tytulu podatk6w, w 
korespondencji ze stronci Wn konta 226 · Dlugoterminowe naleznosci budzetowe. 

Jezeli podatnicy sq zobowiqzani okresowo wplacac zaltczki na poczet naleznoSci bez wezwania urz~du, 
zaliczki powinny bye zaksi~gowane r6wniez jako przypisy w kwotach wplat dokonanych za poszczeg61ne 
okresy. 

Ksi~gowan dotyczqcych rozrachunk6w z poszc:zeg61nymi podatnikami z tyturu naleznych i wplacanych 
przez nich podatk6w podlegajqcych przypisaniu na !ch kontach, a takZe z innymi podmiota mi dokonuje si~ 
na kontach szczeg6towych prowadzonych do kont analitycznych w ramach syntetycznego konta 221 -
Naleznosci z tytulu dochod6w budietowych: 
1) na stronie Wn konta szczeg61owego ksi~guje si~: 

a) przypisy naleznosci, 
b) odsetki za zwlok~ i inne nalefoosci uboczne w kwocie wplaconej, 
c) zwrot nadplaty; 
d) wyplat~ naleznego podatnikowi oprocentowania za nletermlnowy zwrot nadplaty; 

2) stronle Ma konta szczeg6lowego ksi~guje sl~: 
a) odpisy naleznosci, 
b) odpisy z tytulu naleznego podatnikowi oprocentowania za nietermlnowy zwrot nadplaty, 
c) wplaty dokonane na rachunek bieiqcy Ur.1:~du1 · 

d) wplaty dokonane do kasy Urz((du, 
e) wygasni~cie zobowiqzania podatkowego przez przemesteme wlasno~c! rzeczy lub praw 

majqtkowych, o kt6rym mowa w art 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, 
f) wygdni~cie zobowi<tzania podatkowego wskutek potrcicenia, o kt6rym mowa w art 65 § 1 

Ordynacji podatkowej, 
zaplat~ dokonanq za posrednictwem banku, kt6ry obciqzyJ rachunek bleicicy podatnlka z tytulu zaplaty 

odatku, ale nie rzekazat ch srodk6w na rachunek biei Urz du. 
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Nrkonta Nazwakont Tresc ekonomiczna 

226 Dlugoterminowe naleino§ci Obejmuje ewidencj~ naleznosci dlugoterminowych 

budtetowe 
Za~1ull£ uu2w:adzs:uia lu201 k:iiag u12ms:ua1iaxs::b i im u12waiaui~ z k12utcm k:iic&i glshms:i 
Dtugoterminowe nalei.nosci budzetowe ewidencjonuje si~ rozrachunki z tytulu podatk6w w nast~pujqcy 
spos6b: 
1) na strorrie Wn konta 226 ksl~guje Si~ przeniesienie naleznosci krotkoterminowych do 

dlugoterminowych, w korespondencji ze stron<i Ma konta 221 - NaJeinosci z tytutu dochod6w 
budietowych; 

2) na stronie Ma konta 226 ksi~guje sl~ zmniejszenle naleznosci dlugoterminowej w wyniku dokonanej 
wplaty, w korespondencji ze stronq Wn konta 130 - Rachunek biezcicy urz~du tub ze stronq Wn konta 
101 - Kasa, oraz przenieslenie nalei:no§ci dlugoterminowych do kr6tkotermlnowych, w szczegolnosci 
w wvsokosci ratv naleznei na danv rok, w koresoondencii z kontem 221. 

Nrkonta Na:z:wa kont Tre§c ekonomlczna 

720 Przycbody z tytutu dochod6w Sruzy do ewidencji przychod6w budzetowych z tytulu 
budtetowych podatk6w t oplat 

zan_d~ prowadzenla kont kliupomocnlczych I lch powt~zanle zlumt.rm kih:&i &J6wnei 

Na koncle 720 ewldencjonuje sl~ priychody z tytulu podatk6w w nast~puJ-icy spos6b: 
1) na stronie Wn konta 720 ksiqguje siq: 
a) odpisy z tytulu podatk6w, w korespondencji ze stronq Ma konta 221 - Nalefoosci z tytuh1 dochod6w 

budi.etowych, 
b) odpisy z eyrulu naJeinego podatnikowl oprocentowanla za nieterrninowy zwrot nadplaty, w 

korespondencji ze stron'l Ma konta 221 - Naleinosci z tytulu dochodow budietowych; 
2) na stronie Ma konta 720 ksi~guje si~: 
a) przypisy z tytulu podatk6w, w korespondencji ze stronci Wn konta 221 - Nale:lnosci z tytutu dochod6w 

budzetowych, 
b) odsetki za zwtokl( i inne naleinosci uboczne w kwocie wplaconej • na podstawie dok1,1mentu wplaty, w 

koresoondencii ze strona Wn konta 221 - Naleznosci z tvtuh1 dochodow budzetowvch. 

5. Wykaz program6w komputerowych ufywanych w Urz~dzie Gminy w 
Grucie. 

Urzctd Gminy w Grucie korzysta i pakietu informatycznego zakupionego w firmie 
komputerowej ,,RADIX" Systemy Komputerowe Gdansk ul. Piastowska 33. 

W ramach tego pakietu dla rejestrowania i odtwarzania zdarzen gospodarczych wykorzystuje 
si~ nast~puj<lce programy komputerowe: 

Ksi~gi rachunkowe jednostki budzetowej - Urz~du Gminy w Grucie oraz jednostki 
prowadzone s;:i z wykorzystaniem Systernu Finansowo-Ksi~gowego Ksi~gowosci Budzetowej 
FKB+. 

System Finansowo- Ksi~gowy Ksi~gowosci Budzetowej FKB+ zapewnia kompleksow<i obslug~ w 
zakresie rachunkowosci umozliwiajqc prowadzenla ksi<tg rachunkowych wg klasyfikacji 
budzetowej, m.in. prowadzenie kartoteki dowod6w ksi~gowych z mozliwosciq jej przeglqdania, 
przeglqdanie i drukowanie obrot6w na wybranym z planu kont koncie analitycznym lub 
syntetycznym w podanyrn czasie, przeglqdanie i drukowanle wykaz6w stan6w kont w zadanym 
okresie- w uj~ciu analitycznym lub syntetycznym, prowadzenie kartoteki plan6w finansowych z 
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mo±liwoscict sporz<idzania wykaz6w zawieraj<lcych stopien wykonania planu w dowolnym 
okresie, definiowanie i wykonywanie sprawozdan flnansowych, prowadzenie kartoteki 
kontrahent6w, wykonywanie analizy rouachunkowej kont, prowadzenie i drukowanie rejestru 
zakupu i sprzedazy VAT, obslug~ archiwum poprzednich lat z mozliwoscic.t jego przegl<idania wg 
zasad okreslonych przez ustaw~ o rachunkowosci. 

System FKB+ umozliwia zarejestrowanie i obslug~ - prowadzenie odr~bnej ksi~gowoscl dla 99 
wydzlelonych jednostek organizacyjnych lub przedsi~wzi~c tzw. zadan. Poszczeg6lne zadanie 
maj<il swoje plany kont i SC! obslugiwane przez r6ine osoby. 

Hose zadan maze ulec zmianie w przypadku realizacji kolejnych przedsi~wzi~c przez gmin~. 
System Finansowo-Ksi~gowy Ksi~gowo§ci Budzetowej FKB + obejmuje nast~puj<ice zadania w 
zakresie rachunkowosci: 

- definiowanie, rozszerzanie i modyfikowanie planu kont, 
- rejestracj~, ksi~gowanie i drukowanie dowod6w ksi~gowych, 
- prowadzenie kartoteki obrot6w wg obowi<!ZUj<!cej klasyfikacji budietowej, 
- sporzctdzanie i drukowanie wymaganych wykaz6w i sprawozdan na dany dzien, w uj~ciu 

analitycznym lub syntetycmym, wg dowolnego ukladu klasyflkacji budZetowej, w tym 
sprawozdan kwartalnych i rocznych, 

- przeglctdanie i drukowanie dziennika obrot6w, wykaz6w obrot6w i stan6w kont za dowolny 
okres czasu, w uj~ciu analitycwym i syntetycznym, 

- automatyczne tworzenie bilansu otwarcia na pocz(ltek roku, 
- analiz~ dziennych zapis6w ksi~gowych1 
- analiz~ wykonania planu finansowego, 
- analiz~ wydatk6w i koszt6w, 
- zakladanie i przeglqdanie archiwum lat ubieglych wg zasad okreslonych ustawq o 

rachunkowosci. 

System Naliczania Podatk6w od Grunt6w i Nieruchomosci POGRUN+ sluzy do 
prowadzenia petnej ewMencji gospodarstw rolnych, las6w oraz nieruchomosci, b~d~cych 

wlasnoscict os6b fizycznych, prawnych i innych, naliczania podatku rolnego, lesnego i od 
nieruchomosci, wprowadzania zmian i naliczania zwi<lzanych z nimi przypis6w i odpis6w, 
wydruku postanowien o wszcz~ciu post~powania podatkowego, nakaz6w platnlczych, decyzji 
po zmianie i decyzji wymiarowych, prowadzenia pelnej obslugi i wydawania zaswiadczen na 
bony paliwowe, drukowania rejestr6w, zaswiadczen, wykaz6w oraz sprawozdan okresowych i 
rocznych, prowadzenie wieloletniego archiwum wymiaru1 rejestracji deklaracji podatkowych 
od os6b prawnych oraz rejestracji zmian deklaracji. 

System Windykacji Oplat i Podatk6w WIP+ przeznaczony jest do: 
- zaldadania i biezqcej aktualizacji kont dla wszystkich podatn1k6w z terenu miasta i gminy, 
- analizy rozrachunkowej kont, 
- obslugi tytul6w wykonawczych, 
- drukowania upomnien1 decyzji itp. 
- tworzenia i drukowania wykaz6w podatnik6w oraz podatk6w, 
- prowadzenia wieloletniego archiwum wraz z mozliwoscici jego przeglctdania. 
System wsp61pracuje z innymi systemami pakietu RADIX, przejmujqc dane osobowe oraz 
naliczone w systemach wymiarowych przypisy i nalezno§d. 
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System Obslugi Kadr KADRY+ sluzy do rejestracji danych osobowych pracownik6w, 
prowadzenia kartotek zawierajqcych warunki i zasady zatrudnienia, przebieg pracy zawodowej, 
dane do ubezpieczenia ZUS i inne1 prowadzenia ewidencji czasu pracy, drukowania 
dokument6w zwiqzanych z zatrudnieniem, automatycznego aktuali:z:owania danych zwictzanych 
z liczbq lat stazu pracy, naleznym dodatkiem stafowym, nagrodq jubileuszowq, wykonywania 
dowolnych analiz i wyciqg6w z hazy danych na podstawie okreslonych przez uzytkownlka 
warunk6w \l\Tyboru, a w powlc1zaniu z systemem Pt.ACE, r6wniez do automatycznego 
sporzqdzania list plac, wykaz6w podatkowych itp., archiwizowania danych pracownik6w, w tym 
pracownik6w zwolnionych, prowadzenia wieloletniego archiwum. 

System Placowy Pt.ACE+ sluzy do automatycznego sporzqdzania list plac zatrudnionych 
pracownik6w, obsrugi skladek ubezpieczeniowych wg zasad zgodnych z reformot ubezpieczen 
spolecznych, kartotek podatku dochodowego, drukowania zestawien placowych, odcink6w 
wypl-at, odclnk6w ZUS oraz dowolnych zaswiadczen i wykaz6w, tak:Ze wg klasyfikacji 
budzetowej, automatycznego naliczania zasilk6w chorobowych, prowadzenia kart zasilkowych i 
deklaracji rozliczeniowych ZUS. System emituje dane dla programu Pl:.ATNIK ZUS l umozliwia 
prowadzenie wieloletniego archiwum. 

System Naliczania Dodatk6w Mieszkaniowych NDM+ jest przeznaczony do obsrugi zadan 
gminy w zakresie dodatk6w mieszkaniowych. System umozliwia prowadzenle ewidencji 
wnioskodawc6w oraz wniosk6w o przyznanie dodatk6w mieszkaniowych i deklaracji, 
dotyczqcych dochod6w gospodarstwa domowego, automatycznt:t kontrol~ wniosk6w i deklaracji 
pod wzgl~dem formalnym1 automatyczne naliczanie wysokosci naleznych dodatk6w 
mieszkaniowych l ryczalt6w, redagowanie i drukowanie decyzji o przyznaniu (o odmowie 
przyznania, wstrzymaniu) dodatku mieszkaniowego1 drukowanie listy wyplat1 przelew6w, 
przekaz6w oraz blankiet6w wniosk6w i deklaracji, prowadzenie kartoteki rejestrowanych 
dokument6w, wydanych decyzji i wyplat, sporz~dzanie raport6w statystycznych l prowadzenie 
wieloletniego archiwum. 

System Ewidencjl Ludnosci ELUD+ jest przeznaczony do obshlgi Lokalnego Banku 
Danych PESEL w zakresie zadan zleconych gminie. System posiada homologacj~ Departamentu 
Rozwoju lnformatyki i Systemu Rejestr6w Panstwowych MSWiA. Shlzy do rejestracji i 
modyfikacji danych dotyczqcych ludnosd umieszczonych w kartach osobowych mieszkanc6w, 
prowadzenie kartotek danych archiwalnych mieszkanc6w i bylych mieszkanc6w, 
przeprowadzania analiz i sprawozdawczosci oraz emisji wynik6w1 okresowej wyrniany danych z 
systemami nadrz~dnymi: Terenowyrn, Wojew6dzkim oraz Centralnym Bankiem Danych1 a takZe 
do udost~pniania danych dotycz<lcych Iudnosci pozostalym systemom z pakietu RADIX: 
ewidencji grunt6w, podmiot6w gospodarczych, windykacji oplat i podatk6w ltd. 

System Rejestr Wyborc6w WYB+ sluiy do prowadzenia stalego rejestru wyborc6w wg 
zasad okreslonych przez Panstwowq Komisj~ Wyborc6w1 emitowania spisu wyborc6w i 
okresowych meldunk6w dla PKW o stanie rejestru, drukowania zawiadomiefl zwi;µ;anych z 
prowadzeniem rejestru wyborc6w. Rejestr wyborc6w jest prowadzony w oparciu o dane 
zawarte w bazie ewidencji ludnosci systemu ELUD+ oraz o dane zarejestrowane na wniosek 
wyborcy. Na podstawie danych zawartych w Systemie Ewidencji Ludnosci ELUD+ 
przeprowadzana jest automatyczna selekcja os6b zameldowanych na pobyt staly, kt6re 
ukonczyly 18 lat i przeniesienie ich do bazy os6b wpisanych z urz~du. 

System Stanu Cywilnego USC+ jest przewaczony do obslugi rejestracji stanu 
cywilnego. Umozliwia prowadzenle ewidencji zdarzen i czynnosci prawnych maj~cych wplyw na 
stan cywilny os6b, zgodnie z zasadami prowadzenia ksi<1g stanu cywilnego, aw szczeg6lnosci. 
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- prowadzenia ewidencji akt6w urodzenia, malzenstwa i zgonu, zgodnie z zasadami 
prowadzenia ksiqg stanu cywilnego, w tym: rejestracj~ uniewainienia, sprostowania, 
ustalenla tresci, odtworzenia i uzupe!nienia aktu stanu cywilnego oraz rejestracj~ 

przypisk6w i wzmianek, 
- prowadzenia ewidencji decyzji administracyjnych i protokol6w dotycz'lcych rejestracji aktu 

stanu cywilnego, 
- prowadzenia ewidencji zaswiadczen, w tym zaswiadczen stanowi'lcych podstaw~ 

sporzcidzenia aktu mal-Zenstwa, 
- drukowania akt6w stanu cywilnego, ich odpis6w oraz decyzji, protokol6w i zaswiadczen. 

Program Pt.ATNIK przeznaczony jest dla ptatnik6w skladek. Zapewnia pelnct obslug~ 
dokument6w ubezpieczeniowych i wymian~ informacji z Zakladem Ubezpieczen spolecznych. 

Program pozwala na: 

- manualnq rejestracj~ danych do dokument6w ubezpieczeniowych, 
- import danych z systemu kadrowo-placowego, 
- utrzymanie danych historycznych os6b ubezpieczonych, 
- tworzenie dokument6w rozliczeniowych na podstawie dokument6w z innego miesictca, 
- drukowanie dokument6w zgloszeniowych i rozliczeniowych, 
- drukowanie przelew6w bankowych i dokument6w wplaty, 
- przygotowywanie przelew6w bankowych w formie pliku tekstowego, 

- automatyczne tworzenie i drukowanie raport6w miesi~cznych dla ubezpieczonego 

- wysylk~ i potwierdzenie zestaw6w dokument6w, 
- uzyskanie certyfikat6w niezb~dnych do elektronicznej wymiany dokument6w z ZUS. 

System informatyczny Be-STi@ dla jednostek samorz'ldu terytorialnego umozliwia 
sporzctdzenie budzetu, zmiany budzetu w cictgu roku, sporzctdzanie sprawozdan budzetowych i 
bilans6w, wyslanie do RIO w Bydgoszczy. Jest podzielony na nast~pujcice moduly: 

- uchwaly, 
- sprawozdania, 
- raporty, 
- administracja, 
- komunikacja - modul sluictCY do wymiany informacji. 

BUDZET PRO v 4.0 Sputnik Software Sp. z o.o. ul. G6recka 30 60-201 Poznan 

wspomaga prace zwiqzane z przygotowaniem projektu uchwaly budietowej, w oparciu o stale 

aktualizowany slownik klasyfikacji budietowej. Uchwala moie r6wniez zostac uszczeg6lowiona 

o jednostki podlegajqce i zadania. Edycja bud.Zetu polega na wprowadzaniu uchwal 

zmieniajqcych oraz zmianie wartosci w poszczeg6lnych paragrafach. Dolqczony do programu 

edytor tekstu pozwala tworzyc i przechowywac teksty uchwal. 
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Wykaz zbiorow 
komputerowych 
rachunkowosci. 

danycb 
nosnikach 

tworz'\cych ksi~gi 

danych oraz systemu 
rachunkowe na 
komputerowego 

1. Zbiory danych tworzc:ice ksi~gi rachunkowe sci tworzone obsrugiwane przez programy 
komputerowe. 

2. Do kazdego programu komputerowego doblczona jest szczeg6lowa instrukcja eksploatacji 
programu. 

3. Do programu komputerowego FKB+ dost~p majci upowazmeni pracownicy prowadzqcy 
obslug~ finansowo - ksi~gowc:i zarejestrowanych zadan. 

4. Programy komputerowe sJuzcice dla rejestrowania i odtwarzania zdarzen gospodarczych 
oraz program ZUS Platnlk zalnstalowane zostaty na sprz~cie komputerowym, kt6ry spelnia 
warunki stawiane przez producent6w programowania. 

5. Wszystkie zainstaJowane programy zostaly dopuszczone do stosowania w Un~dzie Gminy w 
Grucie posiadajq licencj~ oraz certyflkat ZUS dla programu Platnik. 

6. Kazdy uzytkownik programu zapoznany jest z podr~cznikiem uzytkownika, dostarczonym 
przez producenta oprogramowania i bezwzgl~dnie stosuje si~ do zamieszczonych tam 

polecen oraz wskaz6wek. 

7. Wszystkie uzytkowane w Urz~dzie Gminy w Grucie programy stt wykorzystywane tylko do 
cel6w zgodnych z ich przeznaczeniem. 

8. Uiytkownik program6w zainstalowanych w Urz~dzie Gminy w Grucie wszelkie problemy i 
uwagi zwi'lzane z dzialaniem program6w w okresie ich eksploatacji zglasza i konsultuje z 
producentem oprogramowania. 

9. Wszystkie systemy S<! na biezqco aktualizowane zgodnie ze zmian(l przepis6w przez: 
- Firm~ Komputerowc:i RADIX z Gdanska 
- Firm~ Sputnik Software 

w ramach corocznie odnawianej opieki autorskiej. 
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