Zarządzenie Nr 9/2014

Burmistrza w Książu Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku

w sprawie dokumentacji określającej zasady (politykę) rachunkowości przyjętej w Urzędzie
Miejskim w Książu Wlkp.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2013r. poz. 594 ze zmianami), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości ( Dz. U. z 2013 roku poz. 330 ze z zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów
z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r poz. 289 ) oraz
Rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 208, poz.
1375 )
zarządzam co następuje:

§ 1. Ustalam i wprowadzam dokumentacje opisującą zasady ( politykę) rachunkowości w
Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.. zgodnie z treścią załączników nr 1 - 9 do niniejszego
Zarządzenia.
§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. właściwych
merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązkom służbowym, do zapoznania się z zasadami
rachunkowości, o których mowa w § 1, oraz przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się odpowiedzialnym funkcjonalnie pracownikom
Referatu Finansowego.
§ 4. Traci moc Zarządzenie nr 62/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 25 czerwca 2012
roku sprawie dokumentacji określającej politykę rachunkowości przyjętej w Urzędzie Miejskim
w Książu Wlkp. ze zmianami.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 9/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku

Obowiązujące zasady prowadzenia księgowości
Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe
Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. ( jednostka budżetowa) oraz organu
jednostki samorządu terytorialnego gminy Książ Wlkp. prowadzi się w siedzibie Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a w języku polskim i w walucie polskiej.
Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, czyli rok kalendarzowy trwający 12 miesięcy
tj. od 1 stycznia do 31 grudnia.
Przy użyciu komputera prowadzi się księgi syntetyczne i analityczne oraz pomocnicze.
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą:
 dziennik,
 księgę główną,
 księgę pomocniczą,
 zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych.
 wykaz składników aktywów i pasywów (inwentarz).
Dziennik prowadzony jest w sposób następujący:
a/ zdarzenia, które nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmuje się chronologicznie,
b/ sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,
c/ jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia i sald kont księgi głównej,
d/ zapisy są kolejno numerowane w okresie roku/miesiąca, co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi.
Dzienniki częściowe prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń lub dla realizowanych
projektów z udziałem środków europejskich, dla których jest wymagane utworzenie odrębnego
rachunku bankowego.
Księga główna ( konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający zasady:
a/ podwójnego zapisu,
b/ systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych, zgodnie z zasadą
memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków budżetu jst, które ujmowane są w terminie ich
zapłaty ( zasada kasowa),
c/ ewidencja przychodów urzędu jst stanowiących dochody budżetu jst, nieujętych w planach
finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych, które wpłacone zostały bezpośrednio na
rachunek budżetu, dokonywana jest dziennie.
Księgi pomocnicze ( konta analityczne) stanowią zapisy uszczegółowiające dla wybranych kont księgi
głównej.
Zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca, natomiast
ksiąg pomocniczych w miarę potrzeby.
Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane, nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach pozabilansowych
obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem, ani innym urządzeniem
ewidencyjnym.
Księgi rachunkowe mają formę zbiorów utrwalonych na nośnikach komputerowych.
Zbiory prowadzone przy użyciu komputera przenoszone są na dysk twardy (serwer) i na płytę CD oraz
odpowiednio zabezpieczone.
Czas przechowywania dokumentów księgowych określa art. 73 i 74 ustawy o rachunkowości.
Okres sprawozdawczy – rozumie się przez to okres, za który sporządza się sprawozdania finansowe,
najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się:
1. deklarację ZUS,
2. deklarację o podatku dochodowym od osób fizycznych,
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3. deklarację VAT,
4. sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Finansów z
dnia 16 stycznia 2014 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej ( Dz. U. z 2014 poz.
119) oraz Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 roku w sprawie
sprawozdań jednostek finansów publicznych w zakresie operacji finansowych ( Dz. U. Nr 43,
poz. 247 ze zm)., - sprawozdania Rb-Z, Rb-N , Rb- UZ i Rb-UN
Sprawozdania składane do organu JST (Gminy) przez jednostki budżetowe i Samorządowy
Zakład Budżetowy przekazują w formie papierowej.
5. sprawozdania wynikające z innych przepisów prawa.
Sprawozdania jednostkowe sporządzane są przez jednostki na podstawie ksiąg rachunkowych
jednostki, sprawozdania zbiorcze na podstawie sprawozdań jednostkowych od podległych jednostek
jst oraz sprawozdania jednostkowego danej jednostki samorządu terytorialnego - jako jednostki
budżetowej oraz urzędu jst i jako organu.
Sprawozdania miesięczne jednostkowe nie później niż 10 dni po upływie okresu sprawozdawczego.
Rb-27ZZ 8 dni po upływie okresu sprawozdawczego. Rb-27ZZ roczne jednostki składają
sprawozdanie do dnia 31 stycznia natomiast zarząd składa do dnia 10 lutego. RB- 50 roczne składane
są przez jednostki do 31 stycznia, a zarząd składa do dnia 15 lutego roku następnego do RIO.
Sprawozdania kwartalne organu za 1, 2 i 3 kwartał nie później niż 22 dni po upływie okresu
sprawozdawczego.
Sprawozdania roczne jednostkowe do 1 lutego, a organu nie później niż o dnia 20 lutego po upływie
okresu sprawozdawczego, a sprawozdania Rb- 27S i Rb-28S nie później niż do 22 lutego roku
następnego..
Do dnia 31 marca sporządza się sprawozdanie roczne z wykonania budżetu oraz informacje o stanie
mienia komunalnego, zgodnie z art. 267 ustawy o finansach publicznych i przedstawia je organowi
stanowiącemu oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej.
Na sprawozdania finansowe na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych jednostki ( 31.12.) składa się z
bilansu, rachunku zysków i strat oraz zestawienie zmian w funduszu w terminie do dnia 31 marca roku
następnego.
Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z bilansu z wykonania budżetu
jst, łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów samorządowych jednostek
budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, łącznego rachunku zysków i strat oraz
łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmujące dane wynikające ze sprawozdań jednostek
budżetowych i zakładu budżetowego. Łączne sprawozdania finansowe sporządza się do dnia 30
kwietnia roku następnego. Sporządzając sprawozdanie finansowe - bilans łączny- dokonuje się
wyłączeń wzajemnych rozliczeń należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym
charakterze oraz wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych pomiędzy jednostkami
gminy oraz informacje dodatkowe o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone
w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego.
Bilans skonsolidowany sporządzany jest w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania ostatniego
sprawozdania podlegającego konsolidacji nie później niż do dnia 30 czerwca roku następnego..
Wszystkie sprawozdania sporządza się w złotych i groszach.
Udostępnianie danych osobie trzeciej zbiorów lub ich części do wglądu na terenie jednostki –
wymaga się zgody Burmistrza lub osoby przez niego upoważnionej. Udostępnianie danych poza
siedzibą jednostki – wymaga pisemnej zgody Burmistrza oraz pozostawienia w jednostce
potwierdzonego spisu przyjętych dokumentów lub udostępnia się kserokopie. Przy przeglądaniu
dokumentów przez osoby trzecie zawsze musi odbywać się w obecności pracownika Urzędu.
W tutejszym Urzędzie prowadzony jest jeden rachunek bankowy dla organu i urzędu. Wyciągi
bankowe pozostają w księgowości za wyjątkiem rachunków pomocniczych ( np. Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych i specjalnego przeznaczenia – inne niż rachunki bieżące). Zapisów dotyczących
rachunków bieżących na koncie 130 w Urzędzie dokonuje się na podstawie poleceń księgowania wraz
z dołączonymi dowodami księgowymi.
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Ochrona danych i zbiorów
System Urzędu Miejskiego w Książu Wlkp. działa na pojedynczym serwerze plików
z zainstalowanym systemem Windows Serwer 2008 R2 Standard Edition zabezpieczonym
odpowiednio hasłami i dostępem dla osób upoważnionych.
Logowanie się do stacji roboczych jest zabezpieczone systemem loginów i haseł nadawanych
w momencie otrzymania odpowiedniego upoważnienia przez pracodawcę. Dostęp do poszczególnych
systemów nadawanych jest poszczególnym pracowników zgodnie z ich zakresem obowiązków.
Szczegółowe informacje zawiera „Polityka Bezpieczeństwa Danych Osobowych Urzędu Miejskiego
w Książu Wielkopolskim”.
Do przetwarzania danych wykorzystano oprogramowanie gdańskiej firmy RADIX. Są to
systemy FKB + system finansowo księgowy. Dodatkowo działają systemy pomocnicze REJ + system
służący do naliczania podatku od posiadania psów, oraz POST + podatek od środków transportowych.
Systemy PŁACE + we współpracy z systemem KADRY+, służy do automatycznego sporządzania list
płac zatrudnionych pracowników i drukowania zestawień płacowych. System eksportuje dane dla
programu Płatnik, służącego do wymiany danych między Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
a jednostką.
Program Płatnik firmy PROKOM Software S.A. stworzono specjalnie dla płatników składek.
Zapewnie on pełną obsługę dokumentów ubezpieczonych i wymianę informacji

z Zakładem

Ubezpieczeń Społecznych.
System Besti@ firmy Sputnik Software przeznaczony do obsługi budżetów jednostek
samorządu terytorialnego w zakresie sprawozdawczości i uchwał budżetowych.
System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi GOK+ służy do gromadzenia informacji
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w Urzędzie ewidencji związanej z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi.
Program Środki Trwałe zapewnia pełną obsługę w zakresie ewidencji środków trwałych,
wyposażenia, wartości niematerialnych i prawnych oraz gruntów.
Wszystkie w/w systemy aktualizowane są na bieżąco.
Kopie zapasowe chronione są odpornymi na zagrożenia nośnikami oraz taśmami
składowanymi w zabezpieczonym pomieszczeniu w sejfie. Dostęp do pomieszczenia posiadają
wyłącznie osoby upoważnione. Szczegółowe informacje zawiera „Polityka Bezpieczeństwa Danych
Osobowych Urzędu Miejskiego w Książu Wielkopolskim”.
Ochronę danych i zbiorów określa „Instrukcja Zarządzania Systemem Informatycznym
służącym do przetwarzania danych osobowych Urzędu miejskiego w Książu Wlkp.”
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Środki trwałe i pozostałe środki trwałe
Do środków trwałych zaliczane będą rzeczowe aktywa o wartości przekraczającej 3.500 zł i okresie
używania ponad 1 rok.
Amortyzacji i umorzenia środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych dokonuje się raz
w roku na ostatni dzień roku i księguje na podstawie noty księgowej.
Amortyzacja i umorzenie naliczane będą przy zastosowaniu stawek określonych w przepisach
o podatku dochodowym od osób prawnych ( załącznik Nr 1 do ustawy z dnia 15 lutego 1992 roku Dz.
U Nr 74 poz. 397 z 2011 roku) od wartości początkowej.
Umorzenia podstawowych środków trwałych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca następującego
po miesiącu, w którym te środki przyjęto do użytkowania i do końca miesiąca, w którym następuje
zrównanie wysokości umorzenia z ich wartością początkową lub w którym środki trwałe postawiono
w stan likwidacji, sprzedano, przekazano nieodpłatnie lub stwierdzono ich niedobór. Od ujawnionych
podstawowych środków trwałych, nieobjętych uprzednio ewidencją, umorzenie nalicza się począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu, w którym środki trwałe zostały wprowadzone do ewidencji.
Odpisów aktualizacyjnych dokonywać będzie się zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości.
Wartość początkową środka trwałego powiększają koszty jego ulepszenia polegającego na
przebudowie i rozbudowie oraz modernizacji.
 rzeczowe aktywa – o wartości do 300 zł traktowane będą jako materiały, a ich wartość
odpisywana jednorazowo w koszty w momencie wydania ich do używania.
 rzeczowe aktywa - o wartości powyżej 300 zł do wartości 3.500 zł zaliczane będą do pozostałych
środków trwałych i odpisywane jednorazowo w koszty w momencie wydania ich do używania.
Ewidencja analityczna prowadzona będzie w księdze ilościowo-wartościowej komputerowo- program
środki trwałe firmy SPUTNIK.
Materiały i towary
Materiały i towary ewidencjonowane będą w cenach zakupu.
Prowadzi się ewidencję wartościową do opału i paliwa.
Nie prowadzi się ewidencji zapasów do pozostałych materiałów, w przypadku zgromadzenia zapasów
na moment sprawozdawczy i bilansowy zapasy wycenione będą wg cen zakupu.
Zasady wyceny aktywów i pasywów
Na dzień bilansowy wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego dokonywać się
będzie zgodnie z rozdziałem 4 art.28 ustawy o rachunkowości:







-

środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wyceniane będą wg cen nabycia przy zakupie
gotowych dóbr lub kosztów wytworzenia, z uwzględnieniem aktualizacji wyceny środków
trwałych oraz odpisu umorzenia (amortyzacji),
koszty wytworzenia tj. budowa środka trwałego we własnym zakresie przyjęcie na majątek
środka trwałego nastąpi po jego oddaniu do użytku wg faktycznie poniesionych kosztów
wynikających z ewidencji księgowej. Środek trwały umarzany będzie od miesiąca w którym
przyjęty został do użytkowania i amortyzowany na koniec roku,
środki trwałe w budowie rozumie się przez to zaliczane do aktywów środki trwałe w okresie ich
budowy montażu lub ulepszenia już istniejącego środka trwałego i wyceniane będą wg faktycznie
poniesionych
 kosztów,
 grunty w użytkowaniu wieczystym według wartości przyjętej w decyzji
o przyznaniu prawa do ich użytkowania (w akcie notarialnym),
środki pieniężne w wartości nominalnej
rzeczowe składniki majątku obrotowego - wyceny dokonuje się wg cen nabycia lub kosztu
wytworzenia,
należności i zobowiązania, w tym również z tytułu pożyczek – według wartości nominalnej
rozrachunki według wartości nominalnej, tj. wartości ustalonej przy ich powstawaniu
fundusze wycena wg wartości nominalnej wg. ewidencji księgowej,
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fundusze celowe wycena wg wartości nominalnej,
jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika majątkowego, a w szczególności
otrzymanego w formie darowizny – jego wyceny dokonuje się według wartości rynkowej takiego
samego lub podobnego przedmiotu,
środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu wycenia się
według wartości określonej w tej decyzji.

Wykaz definicji
Wartość godziwa – rozumie się przez to wartość po której dany składnik majątkowy możemy zbyć.
Cenę rynkową aktywów posiadanych przez gminę oraz zobowiązań finansowych, które gmina
zamierza zaciągnąć stanowi zgłoszona na rynku bieżąca oferta kupna, natomiast cenę rynkową
aktywów finansowych które gmina zamierza nabyć oraz zaciągniętych zobowiązań finansowych
stanowi zgłoszona na rynku oferta sprzedaży.
Dowód księgowy rozumie się przez to dowody księgowe określone w instrukcji obiegu dowodów
księgowych wprowadzonej odpowiednim zarządzeniem Burmistrza.
Podział aktywów i pasywów
AKTYWA DZIELIMY NA AKTYWA TRWAŁE I AKTYWA OBROTOWE
Do aktywów trwałych zaliczamy:
Zespół 0 aktywa trwałe
Aktywa trwałe to aktywa ,których przewidywany okres zaangażowania w działalności jest dłuższy niż
1 rok.
Do ich ewidencji służą konta zespołu 0 „Aktywa trwałe” obejmujące m. in:
1 Środki trwałe
2 Środki trwałe w budowie
3 Wartości niematerialne i prawne
4 Inwestycje długoterminowe
5 Odpisy umorzeniowe środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych
6 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
Do aktywów obrotowych zaliczamy:
Zespół 1 Środki pieniężne i rachunki bankowe
Zespół 2 Konta należności
Zespół 3 Materiały i towary
Środki pieniężne obejmują;
1 Kasę
2 Rachunki bankowe
Konta należności obejmują:
1 Należności z tytułu dochodów budżetowych
2 Należności od odbiorców i dostawców
3 Należności z tytułu rozrachunków publiczno-prawnych
Materiały i towary obejmują:
1 Materiały zgromadzone na stanie jednostki
Inne aktywa
PASYWA
Na pasywa składają się:
 Fundusze jednostki
 Fundusze celowe
 Zobowiązania długoterminowe
6





Zobowiązania krótkoterminowe i fundusze specjalne
Rozliczenia międzyokresowe
Inne pasywa

Dotacje z budżetu gminy

Dla Instytucji Kultury - Centrum Kultury przekazywana jest dotacja z budżetu gminy do
wysokości ustalonej w budżecie przez Radę Miejską. Dotacja przekazywana jest w okresach
miesięcznych w wysokości 1/12 zaplanowanej w budżecie kwoty płatna do dnia 15 każdego
miesiąca. W uzasadnionych przypadkach na uzasadniony wniosek Dyrektora Centrum
Kultury to jest w okresach zwiększonego tempa realizacji zaplanowanych zadań za zgodą
Burmistrza dotacja może być przekazana w wyższej wysokości. Zwiększenie miesięcznej raty
dotacji powyżej 1/12 dotacji rocznej, powoduje zmniejszenie rat następnych.
Dla Samorządowego Zakładu Budżetowego dotacja przedmiotowa i celowa przekazywana
jest w wysokości odpowiedniej do stopnia realizacji finansowych zadań na uzasadniony
wniosek Dyrektora zakładu.
Dotacje inne udzielane dla jednostek sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów
publicznych przekazywane są zgodnie z podpisanymi porozumieniami, umowami do
wysokości ustalonych przez Radę Miejską w uchwale budżetowej. Termin przekazania
dotacji i zasady
wypłat tych dotacji, dofinansowań określone są w umowach
(porozumieniach).
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 9/2014
Burmistrza w Książu Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku
PLAN KONT DLA BUDŻETU GMINY
Ustala się plan kont dla budżetu Gminy wg którego Urząd Miejski prowadzi ewidencję wykonania
budżetu Gminy jako organu finansowego.
I WYKAZ KONT
1. Konta bilansowe
133 – Rachunek budżetu
134 – Kredyty bankowe
135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki
140 – Środki pieniężne w drodze
222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
224 – Rozrachunki budżetu
225 - Rozliczenie niewygasających wydatków
240 – Pozostałe rozrachunki
250 – Należności finansowe
260 – Zobowiązania finansowe
290 – Odpisy aktualizujące należności
901 – Dochody budżetu
902 – Wydatki budżetu
903 – Niewykonane wydatki
904 – Niewygasające wydatki
909 – Rozliczenia międzyokresowe
960 – Skumulowane wyniki budżetu
961 – Wynik wykonania budżetu
962 – Wynik na pozostałych operacjach
2. Konta pozabilansowe
991 – Planowane dochody budżetowego
992 – Planowane wydatki budżetu
993 – Rozliczenia z innymi budżetami
II OPIS KONT

1. Konta bilansowe
Konto 133 - „Rachunek budżetu"
Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach
budżetu gminy.
Zapisy na tym koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku
z czym zapisy na koncie 133 (obroty i salda) muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku.
W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym, księguje się sumy zgodnie z wyciągiem,
natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia". Różnicę
tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu.
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Na koncie 133„Rachunek budżetu" ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu w
tym z tytułu kredytów, pożyczek oraz wpływy przelanych przez bank. Na stronie Ma ujmuje się
wypłaty z rachunku w tym również spłaty kredytów, pożyczek. Konto służy także do księgowania
operacji związanych z lokatami dokonywanymi ze środków budżetu gminy. Na koniec roku
budżetowego konto może wykazywać dwa salda oznaczające: saldo Wn - stan środków pieniężnych
na rachunku budżetu, saldo Ma - kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank
na rachunku budżetu.
Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu. Ewidencja szczegółowa
do konta 133 prowadzona jest z podziałem na rachunki bankowe.
Konto 133 jest kontem bilansowym . Jego saldo występuje w sprawozdaniu finansowym – bilans z
wykonania budżetu.
Konto 134 - „ Kredyty bankowe"
Konto 134 służy do ewidencji zaciągniętych przez gminę kredytów na finansowanie budżetu.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu.
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od kredytu
bankowego.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie
budżetu.
Analityka konta 134 winna być przeprowadzona z podziałem na poszczególne banki z których
zaciągnięto kredyt tak, aby wynikało jaka jest wysokość kredytu zaciągniętego w danym banku
i terminy spłat. Analitykę prowadzi się odrębnie dla każdego pobranego kredytu i banku udzielającego
kredyt.
Konto- 135 – „Rachunek środków na niewygasające wydatki”
Konto 135 służy do operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na niewygasające wydatki.
Zapisy na koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z
czym musi zachodzić zgodność między jednostka, a bankiem.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy z rachunku środków pieniężnych na rachunek środków
na niewygasające wydatki , w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na
pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków
na niewygasające wydatki.
Konto 140 - „Środki pieniężne w drodze."
Konto służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. Na koncie 140 „Inne środki pieniężne"
księguje się:
1. środki otrzymane z innych budżetów jeżeli zostały przekazane w poprzednim okresie
sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z data następnego okresu
sprawozdawczego,
2. kwoty wpłacone przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku
z tytułu dochodów budżetowych, w wypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym
okresie sprawozdawczym,
3. przelewy dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie
sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu
w następnym okresie sprawozdawczym.
Środki pieniężne w drodze ewidencjonuje się na bieżąco. Na stronie Wn ujmuje się zwiększenia
stanów środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma zmniejszenia stanu środków pieniężnych w
drodze .
Saldo Wn konta 140 „Inne środki pieniężne" oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
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Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych"
Konto 222 służy do rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki
dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe
w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji
z kontem 901.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane
przez jednostki budżetowe, w korespondencji z kontem 133.
Konto 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych" może wykazywać dwa salda:
 saldo Wn - oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki
budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek
budżetu,
 saldo Ma - oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe
na rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z
poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów
budżetowych.
Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych"
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te
jednostki wydatków budżetowych.
Na stronie Wn ujmuje się środki przelane z rachunku bieżącego budżetu na pokrycie wydatków
jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej
z okresowych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem 902 .
Na Koncie 223 rozlicza się – poleceniem księgowania - własne usługi ciągnikiem oraz zapłatę
podatku od nieruchomości za tereny rekreacyjne w Jarosławkach ( 223/901).
Ewidencję analityczną prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń
z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków
budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych,
lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

Środki na wydatki dla jednostek budżetowych oświatowych są przelewane w 1/13 w dniu
1 dnia miesiąca (z góry – pierwszy pracujące dzień miesiąca) w miesiącu marcu przelewane
są 2 części środków na wydatki z powodu wypłaty wynagrodzenia rocznego.
Dla Ośrodka Pomocy Społecznej środki własne gminy Książ Wlkp. przelewane są w 1/12
części roku budżetowego do dnia 15 danego miesiąca. Natomiast wszystkie środki przyznane
przez Wojewodę Wielkopolskiego zarówno dotacje na zadania zlecone i zadania własne
przelewane są w terminie do 7 dni po dniu otrzymaniu przelewów od dysponenta na rachunek
bankowy gminy.
Konto 224 - „Rozrachunki budżetu"
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:
1. rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz
budżetu,
2. rozrachunków z tytułu udziału w dochodach innych budżetów,
3. rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
4. rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.
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Ewidencję szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i zobowiązań
według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. Konto 224 „Rozrachunki
budżetu" może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma oznaczające stan zobowiązań budżetu z tytułu
pozostałych rozrachunków.
Ewidencja szczegółowa do konta 224 umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań według
poszczególnych budżetów.
Konto 225 - „Rozliczenie niewygasających wydatków”
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z urzędem z tytułu zrealizowanych przez urząd
niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku środków na wydatki niewygasające na
pokrycie niewygasających wydatków urzędu, w korespondencji z kontem 135.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostkę, w korespondencji z
kontem 904 oraz zwroty środków niewykorzystanych- przelewy środków niewykorzystanych w
korespondencji z kontem 135. Zapisy zrealizowanych wydatków są dokonywane na podstawie
wewnętrznych sprawozdań – do tego celu wykorzystuje się sprawozdanie Rb-28 NW.
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych
urzędowi na realizację niewygasających wydatków.
Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki"
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem
rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 250, 260.
Ewidencja szczegółowa do konta 240 „Pozostałe rozrachunki" powinna umożliwić ustalenie stanu
rozrachunków według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.
Konto 240 może wykazywać dwa salda:
 saldo Wn - oznaczające stan należności z tytuły pozostałych rozrachunków,
 saldo Ma - oznaczające stan zobowiązań z tytuły pozostałych rozrachunków.
Konto 240 prowadzi sie z podziałem na poszczególne rodzaje rozrachunków.
Konto 250 - „Należności finansowe"
Konto 250 służy do ewidencji należności finansowych, a w szczególności z tytułu udzielonych
pożyczek.
Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie Ma
ujmuje się ich zmniejszenie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 „Należności finansowe" powinna zapewnić
możliwość ustalenia stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.
Konto 250 może posiadać dwa salda:
 saldo Wn - oznaczające stan należności finansowych,
 saldo Ma - oznaczające stan nadpłat z tytułu należności finansowych.
Konto 260 - „Zobowiązania finansowe"
Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań finansowych, z wyjątkiem kredytów bankowych,
a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260„Zobowiązania finansowe" powinna zapewnić
możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma
ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych- w korespondencji z kontem 133,
natomiast naliczenie i spłata odsetek w korespondencji z kontem 909. Umorzenia zaciągniętych
pożyczek strona Ma konta 962, strona Wn konto 260.
Na koniec okresu konto 260 może wykazywać dwa salda:
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saldo Wn - oznaczające stan nadpłaconych zobowiązań finansowych,
 saldo Ma - oznaczające stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.


Konto 290 - „Odpisy aktualizujące należności"
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na
stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.
Saldo Ma konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.
Konto 901 - „Dochody budżetu"
Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu gminy:
- na podstawie finansowych sprawozdań jednostek budżetowych, w korespondencji
z kontem 222,
 na podstawie sprawozdań innych organów, w korespondencji z kontem 224,
 inne zrealizowane dochody budżetowe, np. subwencje i dotacje, w korespondencji
z kontem 133,
 z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji
z kontem 224,
 własne w korespondencji z kontem 133,
 przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe (Wn konto 904).
 Pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji
w kontem 133,
 Pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133.
Ewidencję analityczną prowadzi się wg podziałek klasyfikacji budżetowej.
W odniesieniu do dochodów realizowanych przez jednostki budżetowe ewidencję taka zastępują
okresowe sprawozdania Rb-27s sporządzone przez te jednostki. W odniesieniu do dochodów
realizowanych bezpośrednio na rachunku budżetu ewidencja szczegółowa prowadzi się na bieżąco.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta przenosi się na konto 961 „Niedobór lub
nadwyżka budżetu".
Konto 902 - „Wydatki budżetu"
Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu gminy:
 jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji
z kontem 223,
Ewidencję szczegółową prowadzi się wg podziału klasyfikacji budżetowej. W odniesieniu do
wydatków realizowanych przez urząd i samorządowe jednostki budżetowe ewidencje zastępują
okresowe sprawozdania Rb-28S sporządzone przez te jednostki.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu za dany rok. Pod datą ostatniego
dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi sie na konto 961.
Konto 903 - „Niewykonane wydatki"
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji przez Radę
Miejską w latach następnych, w korespondencji ze stroną Ma konta 904. Pod datą ostatniego dnia
roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.
Konto 904 - „Niewygasające wydatki"
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Konto 904 może wykazywać saldo Ma do
czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu
niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:
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1. wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na
podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 225,
2. wydatki urzędu jst dokonane w ciężar planu wydatków niewygasających urzędu ( urzędzie nie
występuje wyodrębniony rachunek bankowy), w korespondencji w kontem 135
3. przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe w korespondencji z kontem
901.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wartość planu niewygasających wydatków zatwierdzonych do
realizacji w latach następnych, w korespondencji z kontem 903.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub

do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.
Konto 909 - „Rozliczenia międzyokresowe"
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.
Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki przyszłych
okresów ( np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z kontem 134i 260), a
na stronie Ma przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów ( np. subwencje i dotacje
przekazane w grudniu dotyczące roku następnego roku budżetowego).
Ewidencja szczegółowa do konta 909 „Rozliczenia międzyokresowe" powinna umożliwiać ustalenie
stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów.
Na koniec roku saldo strony Wn oznacza stan rozliczeń międzyokresowych kosztów, zaś saldo Ma
stan wymagalnych i otrzymanych w grudniu dochodów budżetowych należnych za styczeń
następnego roku oraz przychodów przypisanych, które w przyszłych okresach spowodują wykonanie
dochodów budżetowych.
Konto 960 - „Skumulowane wyniki budżetu"
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetów z lat
ubiegłych. W ciągu roku konto 960 przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub
zwiększenia skumulowanych wyników budżetu.
Na stronie Wn konta 960 ujmuje się, pod data zatwierdzenia sprawozdania finansowego z wykonania
budżetu za rok poprzedni, przeniesienie sald Wn konta 961 oraz Wn 962 na dzień kończący poprzedni
rok budżetowy. Na stronie Ma konta 960 ujmuje się , pod datą przyjęcia sprawozdania z wykonania
za poprzedni rok, przeksięgowanie sald strony Ma kont 961 i 962 ustalonych na dzień kończący
poprzedni rok budżetowy.
Na koniec okresu konto może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma oznaczające:
 saldo Wn – skumulowany deficyt budżetu,
 saldo Ma - skumulowaną nadwyżkę budżetu.
Konto 961 - „Wynik wykonania budżetu"
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu (za dany rok), czyli deficytu lub nadwyżki.
Pod data ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienia
zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji z kontem 901. Po stronie Wn
konta 961 ujmuje się przeniesienia poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, w korespondencji z
kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903.
Ewidencja szczegółowa do konta 961 powinna zapewnić:
- wykazanie zmniejszenia wyniku budżetu za dany rok spowodowanego wystąpieniem wydatków
niewykonanych, zatwierdzonych do realizacji w latach następnych,
- ustalenie wyniku z udziałem dochodów i wydatków wykonanych.
W roku następnym, pod data zatwierdzenia sprawozdania finansowego na stronie Wn konta 961
ujmuje się przeniesienia, na konto 960 salda strony Ma ustalonego na koniec poprzedniego roku
budżetowego. Na stronie Ma konta 961 dokonuje się przeksięgowanie, pod data zatwierdzonego
sprawozdania z wykonania budżetu za poprzedni rok, na konto 960 salda strony Wn ustalonego na
koniec poprzedniego roku budżetowego.
Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma:
 saldo Wn - oznaczające stan deficytu budżetu,
 saldo Ma - oznaczające stan nadwyżki budżetu.
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Konto 962 - „Wynik na pozostałych operacjach"
Konto 962 służy do ewidencji operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu.
Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty
operacyjne związane z operacjami budżetowymi (ujemne różnice kursowe od kredytów w walutach
obcych).
Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody
operacyjne związane z operacjami budżetowymi ( dodatnie różnice kursowe od kredytów w walutach
obcych).
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960.
Na koniec roku konto961 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad
przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.
2. Konta pozabilansowe
Konto 991 - „Planowane dochody budżetowe"
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające
planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta
991.
Konto 992 - „Planowane wydatki budżetu"
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające
planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu lub
wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta
992.
Konto 993 - „Rozliczenia z innymi budżetami"
Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają
ewidencji na kontach bilansowych.
Na stronie Wn konta 993 ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec
innych budżetów.
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności
otrzymane od innych budżetów.
Konto 993 może wykazywać dwa salda:
 saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów,
 saldo Ma konta 993 - stan zobowiązań.
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Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 9 /2013
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 9 lutego 2014 roku

PLAN KONT DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ
I WYKAZ KONT
1. Konta bilansowe
Zespół 0 - Majątek trwały
011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
014 - Zbiory biblioteczne
015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
020 - Wartości niematerialne i prawne
030 – Długoterminowe aktywa finansowe
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
080 – Środki trwałe w budowie ( inwestycje)
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący jednostki
135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
137 – Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi
138 - Rachunek środków europejskich
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe
141- Środki pieniężne w drodze
Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich
225 - Rozrachunki z budżetami
226 - Długoterminowe należności budżetowe
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki
245 – Wpływy do wyjaśnienia
290 - Odpisy aktualizujące należności
Zespół 3 - Materiały i towary
310 - Materiały
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Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 - Amortyzacja
401 – Zużycie materiałów i energii
402 – Usługi obce
403 – Podatki i opłaty
404 – Wynagrodzenia
405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 – Pozostałe koszty rodzajowe
410 – Inne świadczenia finansowane z budżetu
Zespół 7 - Przychody i koszty ich uzyskania
720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych
750 - Przychody finansowe
751 – Koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody operacyjne
761 – Pozostałe koszty operacyjne
770 – Zyski nadzwyczajne
771- Straty nadzwyczajne
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na
inwestycje
840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
853 - Fundusze celowe
855 - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
860 - Wynik finansowy
2. Konta pozabilansowe
950 – Wydatki strukturalne
951 – Grunty oddane w użytkowanie wieczyste
975 – Gwarancje ubezpieczeń bankowych
976 – Wzajemne rozliczenia pomiędzy jednostkami
980 - Plan finansowy wydatków budżetowych
981 - Plan finansowy niewygasających wydatków
982 – Plan wydatków środków europejskich
985 – Zaangażowanie środków samorządowych zakładów budżetowych
990 – plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

II OPIS KONT
1. Konta bilansowe
Zespół 0 - „Majątek trwały"
Konta zespołu 0 "Majątek trwały" służą do ewidencji:
1. rzeczowego majątku trwałego,
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2.
3.
4.
5.

wartości niematerialnych i prawnych,
finansowego majątku trwałego,
umorzenia majątku,
inwestycji.

Konto 011 - „Środki trwałe"
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej środków
trwałych, które nie podlegają ujęciu na kontach 013, 014.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości
początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które ujmuje się na koncie
071.
Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności:
1. przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych
środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość początkową
środków trwałych,
2. przychody środków trwałych nowo ujawnionych,
3. nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,
4. zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich
wyceny.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
1. wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu zniszczenia lub
zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania,
2. ujawnione niedobory środków trwałych,
3. zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich
wyceny.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:
1. ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych,
2. naliczone umorzenie i amortyzację.
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
Do konta 011 prowadzi się szczegółową ewidencję analityczną w programie środków trwałych wg
klasyfikacji środków trwałych.
Każda jednostka organizacyjna zobowiązana jest do prowadzenia szczegółowej ewidencji
analitycznej środków trwałych w/g grup, podgrup i rodzajów.
Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe"
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych
środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014 wydanych do używania jednostce,
które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości
początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia
ujmowanego na koncie 072.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
1. środki trwałe przyjęte do używania z zakupu,
2. nadwyżki środków trwałych w używaniu,
3. nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
1. wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia,
sprzedaży, nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej,
2. ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej
środków trwałych oddanych do używania.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się
w używaniu w wartości początkowej.
Ewidencja analityczna prowadzona jest w programie środki trwałe inwentarzowej ilościowo
wartościowej w rozbiciu wg rodzajów np. biurka, szafy, stoły itp..
Do księgi inwentarzowej ujmuje się pozostałe środki trwałe, których cena jednostkowa jest wyższa od
kwoty 300 zł.
Pozostałe środki trwałe których cena jest niższa od kwoty 300 zł nie są ujmowane w ewidencji
ilościowo wartościowej.
Konto 014 - „Zbiory biblioteczne"
Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości
początkowej zbiorów bibliotecznych, z wyjątkiem umorzenia, które ujmuje się na koncie 072.
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:
1. przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych,
2. nadwyżki zbiorów bibliotecznych.
Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:
1. rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, sprzedaży lub nieodpłatnego
przekazania,
2. niedobory zbiorów bibliotecznych.
Przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia.
Przychody z tytułu nieodpłatnego otrzymania lub nadwyżki wycenia się zgodnie z komisyjnym
oszacowaniem ich wartości.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu poszczególnych
zbiorów bibliotecznych
Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych znajdujących się
w jednostce.
Konto 015 - „Mienie zlikwidowanych jednostek"
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego przez
organ założycielski po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej, czyli zakładzie budżetowym.
Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:
1. wartość mienia przejętego po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej, według wartości
wynikającej
z bilansu zlikwidowanej jednostki,
2. korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu
zlikwidowanej jednostki a wartością mienia przekazanego innej jednostce organizacyjnej lub
sprzedanego.
Na stronie Ma konta 015 ujmuje się w szczególności:
1. wartość mienia pozostającego po zlikwidowanej jednostce lub przekazanego innym
jednostkom,
2. korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy wartością mienia wynikającą z bilansu
zlikwidowanej jednostki organizacyjnej a wartością mienia przekazanego innym jednostkom.
Ewidencję szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanej jednostki organizacyjnej
wraz z załącznikami.
Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanej jednostki
organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu tej jednostki, będącego w dyspozycji organu
założycielskiego lub nadzorującego, a nieprzekazanego innym jednostkom organizacyjnym, spółkom
lub nieprzejętego na własne potrzeby, albo tez zagospodarowanego w inny sposób.
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Konto 020 - „Wartości niematerialne i prawne"
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości
niematerialnych i prawnych.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia
stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia
ujmowanego na koncie 071 i 072.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić naliczenie umorzenia wartości
niematerialnych i prawnych, podział według tytułów i osób odpowiedzialnych.
Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych
w wartości początkowej.
Do wartości nie materialnych i prawnych w tut. jednostce zaliczamy programy komputerowe.
Konto 030 – „ Długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności akcji i innych
długoterminowych aktywów finansowych, o terminie wykupu dłuższym niż rok.
Po stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu
długoterminowych aktywów finansowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości
poszczególnych składników długoterminowych według tytułów.
Konto 030 może wykazywać saldo wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów
finansowych.
Księgowania nabycia akcji i udziałów lub podwyższenia ich wartości w zamian za wkłady pieniężne
lub wkłady niepieniężne ( rzeczowe tzw. aporty), w obcych podmiotach gospodarczych, podwyższania
kapitału zakładowego spółki, z kapitału zapasowego lub rezerwowego spółki księguje się pod data
aktu notarialnego.
Konto 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych określonych
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont
011 i 020. Do kont 011, 020 i 071 prowadzi się wspólną ewidencję szczegółową.
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.
Umorzenie środków trwałych dokonuje się zgodnie ze stawkami ogłoszonymi w ustawie o podatku
dochodowym.

Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych"
Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu
wydania ich do używania.
Umorzenie księgowane jest w korespondencji z kontem 401.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
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Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych
nieodpłatnie oraz zdjętych z ewidencji syntetycznej, a także stanowiących niedobór lub szkodę.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych obciążające odpowiednie koszty, dotyczące
nadwyżek środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, dotyczące środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu
wydania ich do używania.
Konto 073 – „ Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe. Konto
może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktywizujących długoterminowe aktywa
finansowe.
Konto 080 - „Środki trwałe w budowie (inwestycje)"
Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia kosztów
środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
1. poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych
inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym imieniu,
2. poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do
używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów,
3. poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja,
adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka
trwałego.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w szczególności:
1. środków trwałych,
2. wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.
Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych
środków trwałych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić wyodrębnienie kosztów
środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych oraz
skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych.
Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie
i ulepszeń.
Zespół 1 - „Środki pieniężne i rachunki bankowe"
Konta zespołu 1 "Środki pieniężne i rachunki bankowe" służą do ewidencji:
1. krajowych środków pieniężnych, przechowywanych w kasie,
2. krótkoterminowych papierów wartościowych,
3. krajowych i zagranicznych środków pieniężnych, lokowanych na rachunkach w bankach,
4. innych krajowych i zagranicznych środków pieniężnych,
5. udzielanych przez banki kredytów w krajowych i zagranicznych środków pieniężnych.
Konta zespołu 1 mają odzwierciedlać operacje pieniężne oraz obroty i stany środków pieniężnych oraz
krótkoterminowych papierów wartościowych.
Konto 101 - „Kasa"
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Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie:
1. stanu gotówki w walucie polskiej,
2. stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i obcej z podziałem na
poszczególne waluty obce,
3. wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnym.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Ewidencję analityczną do konta, kasa prowadzi w raportach kasowych. Stan gotówki w kasie musi
być zgodny z saldem wynikającym z raportu kasowego.
Ujawnione niedobory lub nadwyżki kasowe należy wprowadzić do raportu kasowego i księgować
w korespondencji z kontem 240 pod datą ich ujawnienia.
Niedobory gotówki obciążają kasjera.
Nadwyżki kasowe ujmowane są jako zobowiązania wobec budżetu i przelewane na dochody
budżetowe.
W tut. Urzędzie dochody budżetowe wpłacane są bezpośrednio na rachunek bankowy.
W kasie znajdują się nieodebrane w dniu podjęcia do kasy, gotówka za drobne faktury, ekwiwalenty,
delegacje i inne nie wymienione.
Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki”
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków budżetowych oraz obrotów na rachunku bankowym z
tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych:
1. otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem finansowym oraz dla
dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 223,
2. z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych (ewidencja szczegółowa
według podziałek klasyfikacji dochodów budżetowych ), w korespondencji z kontem 101, 221
lub innym właściwym kontem,
3. zwrotu wydatków roku bieżącego.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje się:
1. zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki
pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych (ewidencja szczegółowa według
podziałek klasyfikacji wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami
zespołu 1, 2, 3, 4, 7 lub 8.
2. Zwroty dochodów budżetowych.
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów co oznacza, że do błędnych zapisów,
zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Dla zachowania czystości zapisów wydatki księgujemy po stronie Ma konta 130 natomiast dochody
księgujemy po stronie Wn.
Zapisy na koncie 130 sa dokonywane na podstawie dokumentów bankowych oraz na podstawie
poleceń księgowania, i musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką, a bankiem.
W tutejszym Urzędzie prowadzony jest jeden rachunek bankowy. Wyciągi bankowe pozostają
w księgowości Zarządu natomiast zapisów na koncie 130 dokonuje się na podstawie poleceń
księgowania wraz z załączonymi dowodami księgowymi. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych
wydatków podlega co miesięcznemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na
stronę Ma konta 800, a w zakresie dochodów na stronę Wn konta 800.
Konto 130 prowadzi ewidencję szczegółowa jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego
dochodów i wydatków. Zapewnia podział środków według rachunków bankowych (środki na wydatki
niewygasające).
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Konto 135 - „Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia"
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w szczególności
zakładowego funduszu świadczeń specjalnych, funduszy celowych.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków na rachunki bankowe, a na stronie Ma - wypłaty
środków z rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego funduszu.
Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych, na rachunkach
bankowych funduszy.
W tut. Urzędzie na koncie 135 księgowany jest zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.
Konto 137 – „ Rachunek środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi”
Konto 137 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi innych niż środki europejskie.
Na koncie 137 dokonuje się księgowań na podstawie dokumentów bankowych , w związku z czym
musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką, a bankiem. Na stronie Wn konta 137 ujmuje się
wpływ tych środków na rachunek bankowy, a na stronie Ma wypływ tych środków.
Konto 138 – „ Rachunek środków europejskich”
Konto 138 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na rachunkach bankowych,
związanych z realizacja programów i projektów finansowanych ze środków europejskich.
Na koncie 138 dokonuje się księgowań na podstawie dokumentów bankowych oraz poleceń
bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na stronie Wn konta 138 ujmuje się w szczególności wpływy środków pieniężnych w korespondencji
z kontem 227, a na stronie Ma ujmuje się w szczególności wpłaty środków pieniężnych na realizację
programów i projektów finansowanych z tych środków.
Ewidencja szczegółowa do konta 138 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego i
powinna zapewnić możliwośćć ustalenia stanu poszczególnych środków pieniężnych według źródeł
ich pochodzenia oraz w podziale na programy lub projekty.
Konto 139 - „Inne rachunki bankowe"
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na innych
rachunkach bankowych niż rachunki bieżące w tym na rachunkach pomocniczych i rachunkach
specjalnego przeznaczenia.
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach
bankowych:
1. czeków potwierdzonych,
2. sum depozytowych,
3. sum na zlecenie,
4. środków obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, z związku
z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością jednostki
a księgowością banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z rachunków
bieżących, sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych
rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków
pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także według kontrahentów.
Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych znajdujących się na
innych rachunkach bankowych.
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17) Konto 140 - „Krótkoterminowe aktywa finansowe"
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji,
udziałów i innych papierów wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, jak również w
walutach obcych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych, a
na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:
1. poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych,
2. stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego w walucie
polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce,
3. wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonym poszczególnym osobom za
nie odpowiedzialnym.
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów
finansowych.
Konto 141 - „Środki pieniężne w drodze"
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze między kasą i bankiem.
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenie stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie
Ma zmniejszenia ich stanu.
Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane
na bieżąco lub na przełomie okresu sprawozdawczego. Sumy pieniężne w drodze inwentaryzuje
się w formie porównania danych księgowych z odpowiednimi dokumentami ( art. 26 ust 1, pkt 3
ustawy)
Konta zespołu 2 "Rozrachunki i roszczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych
rozrachunków i roszczeń, a także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, środków europejskich
i innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi. Konta zespołu 2
służą także do ewidencji rozliczeń środków budżetowych, wynagrodzeń, rozliczeń niedoborów, szkód
i nadwyżek oraz wszelkich innych rozliczeń związanych z rozrachunkami i roszczeniami spornymi.
Na kontach tego zespołu ujmuje się rozrachunki i roszczenia krajowe i zagraniczne, powstające ze
wszystkich tytułów, niezależnie od rodzaju działalności, której dotyczą i źródeł, z których są
finansowane. Rozrachunki i roszczenia ujmuje się w ewidencji księgowej od dnia ich powstania do
dnia ich wygaśnięcia na skutek spłacenia, oddalenia w postępowaniu spornym lub egzekucyjnym,
umorzenia lub odpisania na skutek przedawnienia albo odpisania jako nieistotnych należności.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont zespołu 2 powinna umożliwić wyodrębnienie
poszczególnych grup rozrachunków, rozliczeń i roszczeń spornych, ustalenie przebiegu ich rozliczeń
oraz stanu należności, rozliczeń, roszczeń spornych i zobowiązań z podziałem według kontrahentów.
Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń z tytułu dostaw, robót i usług, w tym również
zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także związanych z nimi
należnościami z tytułu przychodów finansowych.
Na koncie 201 nie ujmuje się należności jednostek budżetowych zaliczanych do dochodów
budżetowych, które ujmowane są na koncie 221.
Rozrachunki z dostawcami ewidencjonowane na tym koncie powstają w wyniku fakturowania
wykonanych na rzecz jednostek dostaw, robót i usług lub zaliczek na przyszłe usługi, a także
wynikające z otrzymanych rachunków, bez względu na źródło ich finansowania, z wyjątkiem
dotyczących działalności inwestycyjnej, które ujmuje się na koncie 240.
W razie nieotrzymania zapłaty od odbiorów w umownym terminie należne odsetki za zwłokę nalicza
się na koniec każdo kwartału i księguje na koncie rozrachunków z odbiorcami i dostawcami w
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korespondencji z kontem 750, albo z kontem odpowiedniego funduszu ( finansowane z funduszy
ceowych). Natomiast odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań z tytułu dostaw, których wierzyciel
nie zrezygnował, księguje się odpowiednio na koncie Wn 751, 851, 853, Ma 201.
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań,
a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Należności
dotyczące działalności operacyjnej z tytułu kar umownych i odszkodowań ujmuje się na koncie 201 w
korespondencji z kontem 760, zaś działalności finansowej ze środków funduszy celowych lub ZFŚS z
kontem właściwego funduszu, natomiast zobowiązania z tych tytułów w korespondencji z kontem
761.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić możliwość ustalenia należności
i zobowiązań według poszczególnych kontrahentów ze wskazaniem podziałek klasyfikacji budżetowej
oraz podaniem w odniesieniu do kontrahentów zagranicznych obok wartości w złotych polskich
również wartości w poszczególnych walutach, a ponadto powinna ustalić należności i zobowiązań w
podziale wymagającym w sprawozdaniu bilansowym i w sprawozdaniach budżetowych i innych.
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan
zobowiązań.
W bilansie wykazuje się należności skorygowane o odpisy aktualizujące, które dokonuje się na
koncie 290 zgodnie z zasadami podanymi w art. 35b ustawy o rachunkowości z uwzględnieniem
ustaleń w § 8 ust. 1-4 rozporządzenia z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczegółowych zasad
rachunkowości oraz planów kont….
Konto 221 - „Należności z tytułu dochodów budżetowych"
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów budżetowych,
z wyjątkiem należności wymagalnych w przyszłych latach.
Urzędy ST ujmują na koncie 221 także należności i wpłaty z tytułu podatków i opłat pobieranych
przez właściwe organy jst.
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Na stronie Wn konta 221 księguje się przypisane należności z tytułu wymagalnych w danym roku
dochodów budżetowych i zwrot nadpłat z tytułu dochodów nienależnie wpłaconych lub orzeczonych
do zwrotu oraz przeniesienia należności długoterminowych do krótkoterminowych.
Na stronie Ma konta 221 księguje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych, odpisy
(zmniejszenia) uprzednio przypisanych należności oraz przeniesienia należności krótkoterminowych
do długoterminowych na konto 226.
Wykaz tytułów, z których wpływy zaliczane są do dochodów publicznych podany jest w art. 5 ust 2
ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych oraz w ustawie z dnia 13 listopada 2003r
o dochodach jst ( tekst j. Dz. U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 z późn. Zm.).
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez Urzędy Skarbowe.
Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i podziałek
klasyfikacji budżetowej.
Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów
budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach
budżetowych. Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu
jednostki samorządu terytorialnego nieujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek
budżetowych. Księgi rachunkowe „organu” będą stanowiły podstawę sporządzenia sprawozdania
Rb-27S. w bilansie wykazuje się należności pomniejszone o odpisy aktualizujące te należności,
dokonywane na koniec roku zgodnie z art. 35b ustawy o rachunkowości. Odpisy ujmowane na koncie
290 zalicza się odpowiednio do pozostałych kosztów operacyjnych – konto 761 lub do kosztów
finansowych – konto 751. Tak samo zalicza się należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne,
od których nie dokonano odpisów aktualizujących ich wartość lub dokonano w niepełnej wysokości.
Organy podatkowe jst odpisy należności podatkowych księgują na stronie Wn konta 720, natomiast
odpisy aktualizujące należności podatkowe na koncie 290 w korespondencji z kontem 720.
Konto 222 - „Rozliczenia dochodów budżetowych”
Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową dochodów
budżetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji
z kontem 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe przeksięgowania
zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie miesięcznych sprawozdań
budżetowych o dochodach.
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych,
lecz nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych
pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
Konto 223 - „ Rozliczenie wydatków budżetowych”
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę budżetową wydatków
budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych
ze środków europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:
- w ciągu roku budżetowego dokonuje się przeniesienia, na podstawie miesięcznych sprawozdań
budżetowych, zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800,
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się okresowe wpływy środków budżetowych otrzymanych na
pokrycie wydatków budżetowych jednostki w tym wydatków budżetu państwa w ramach
współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich w korespondencji
z kontem 130.
Konto 223 służy do rozliczania jednostki budżetowej z budżetem wykorzystania środków
otrzymanych na realizację wydatków niewygasających.
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Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków budżetowych otrzymanych na
pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych i niezwróconych do końca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek budżetu środków
budżetowych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.
Konto 224 - „ Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków
europejskich ”
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przekazanych przez organ dotacji budżetowych.
Po stronie Wn ujmuje się wartość przekazanych dotacji przez organ dotujący w korespondencji z
kontem 130.
Po stronie Ma wartość dotacji uznanych za prawidłowo wykorzystane i rozliczone w korespondencji z
kontem 810, zwrot dotacji w korespondencji z kontem 130.
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według jednostek otrzymujących dotacje oraz wartości
i przeznaczenie dotacji.
Konto 224 może wykazywać saldo Wn oznaczające wartość niewykorzystanych i nierozliczonych
dotacji lub wartość dotacji należnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane .
Dotacje przypisane do zwrotu w roku następnym zaliczane są przez organ dotujący do dochodów
budżetowych i wobec tego należności z tego tytułu ewidencjonuje się w jednostce organu na koncie
221.
Konto 225 - „Rozrachunki z budżetami"
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu należnych
podatków do Urzędów Skarbowych, oraz nadpłat w rozliczeniach z budżetami, dotacji, nadwyżek
środków obrotowych, wpłaty zysku do budżetu.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma zobowiązania
wobec budżetów i wpłaty od budżetów.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu należności
i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie.
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan zobowiązań
wobec budżetów.
Konto 226 - „Długoterminowe należności budżetowe"
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń
z budżetem.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:
– długoterminowe należności ewidencjonowane w korespondencji z kontem 840,
– przeniesienie należności krótkoterminowych z konta 221 na długoterminowe.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności:
- przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych (np. przy należnościach
spłaconych przez kilka lat przeniesienie na konto 221 raty należnej w danym roku).
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.
Do konta 226 prowadzi się urządzenia analityczne dla należności długoterminowych /np. z tytułu
sprzedaży nieruchomości na raty/ na rejestrach dochodów, natomiast do należności zahipotekowanych
na kartach kontowych, tak aby wynikało jakie jest zadłużenie każdego z podatników lub płatników.
Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
Konto 229 służy do ewidencji innych niż z budżetami rozrachunków publicznoprawnych,
a w szczególności z ZUS z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz składek na Fundusz
Pracy i Państwowy Fundusz Osób Niepełnosprawnych.
Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności (np. z tytułu wypłaconych zasiłków) spłatę
i zmniejszenie zobowiązań (np. z tytułu korekt uprzednich naliczeń), a na stronie Ma księguje się
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zobowiązania z tytułu naliczonych składek, otrzymane wpłaty i inne zmniejszenie należności z tytułu
rozrachunków publicznoprawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
należności i zobowiązań według tytułów tych rozrachunków oraz podmiotów, z którymi dokonywane
są rozliczenia.
Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan
zobowiązań z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.
Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi
z tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczanych zgodnie z odrębnymi przepisami do
wynagrodzeń wynikających ze stosunku pracy, umowy agencyjnej, umów zlecenia, umów o dzieło
i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami oraz z tytułu wypłat zasiłków pokrywanych przez
ZUS, które naliczono na listach wynagrodzeń.
Na koncie tym mogą być również ewidencjonowane (jeżeli są ujmowane na listach płac) świadczenia
niezaliczane do wynagrodzeń, np. różne ekwiwalenty za używanie własnej odzieży lub narzędzi,
za pranie odzieży roboczej itp.
Na koncie 231 księguje się wszelkie wynagrodzenia i zaliczane do nich świadczenia w naturze należne
za dany okres sprawozdawczy oraz wypłaty z tych tytułów, bez względu na to, z jakich środków są
finansowane.
Do wynagrodzeń danego okresu zalicza się wynagrodzenia za czas przepracowany lub za pracę
wykonaną w danym okresie oraz należne dodatkowe wynagrodzenia roczne dla pracowników
jednostek sfery budżetowej, a także zasiłki chorobowe pokrywane przez zakład pracy.
Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
1. wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,
2. wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
3. wypłaty zasiłków ZUS naliczonych na liście wynagrodzeń,
4. wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,
5. potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń (np. naliczone na
listach wynagrodzeń zasiłki finansowane przez ZUS).
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan
zobowiązań z tytułu naliczonych a niewypłaconych wynagrodzeń.
Ewidencja analityczna prowadzona jest pozaksięgowo na kartach wynagrodzeń.
Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych
tytułów niż wynagrodzenia, np. należności z tytułu pobranych do rozliczenia zaliczek na wydatki
obciążające jednostki, z tytułu odpłatności za świadczenia dokonane na rzecz pracowników oraz
z tytułu udzielonych pracownikom pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych na
modernizację mieszkań, należności od pracowników z tytułu niedoborów i szkód, a także zapłacone
zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
1. wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciążające jednostkę,
należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń odpłatnych np.
zwroty za prywatne rozmowy telefoniczne,
2. należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,
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3. należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
4. zapłacone zobowiązania wobec pracowników.
Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
1. rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych,
2. wpływy należności od pracowników,
3. wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki.
Zaliczki wypłacone pracownikom w walucie obcej można ujmować, do czasu ich rozliczenia,
w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
należności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów rozrachunków.
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań wobec pracowników.
Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki"
Konto 240 służy do ewidencji należności i roszczeń oraz zobowiązań nieobjętych ewidencją na
kontach 201-234 a w szczególności rozrachunki z tytułu potrąceń na listach płac wynagrodzenia
z innego tytułu niż składki ZUS i należności do Urzędu Skarbowego, rozrachunki z dostawcami oraz
wykonawcami usług i robót dotyczących środków trwałych w budowie, zakupu gotowych środków
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, z tytułu zaliczek przekazanych na budowę
środków trwałych, roszczenia sporne, rozrachunki z bankami z tytułu mylnego obciążenia i uznania
rachunków bankowych oraz wystawione faktury własne, których termin płatności przypada w roku
następnym.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie
zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności
i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie rozrachunków,
roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów.
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - stan
zobowiązań.
Konto 245- „ Wpływy do wyjaśnienia”
Konto 245 służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów
budżetowych.
Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności:
- przeksięgowanie kwoty wyjaśnionych wpłat na konto ujmujące należność, których dotyczą wpłaty,
- zwrot kwot uznanych w toku wyjaśnienia za nienależne.
Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.
Ewidencje analityczną prowadzi się według poszczególnych niewyjaśnionych wpłat.
Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które wykazuje stan niewyjaśnionych wpłat.
Konto 290 - „Odpisy aktualizujące należności"
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących wartość należności wątpliwych i odsetek od
należności przypisanych, a niewpłaconych.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności a na
stronie Ma naliczone odpisy i ich zwiększenie.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość należnych,
a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki.
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Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące
zobowiązań podatkowych i opłat ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz
nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego
kwartału.
Zespół 3 - „Materiały i towary"
Konta zespołu 3 "Materiały i towary" służą do ewidencji zapasów materiałów (konta 310).
Na kontach 310 prowadzi się ewidencję zapasów materiałów i towarów znajdujących się
w magazynach własnych i obcych jednostki w cenach zakupu.
Przychody, rozchody oraz stany zapasów materiałów a koncie 310 wycenia się według cen zakupu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 310 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
zapasów według miejsc ich znajdowania się i osób, którym powierzono pieczę nad nimi,
a w odniesieniu do materiałów objętych ewidencją ilościowo-wartościową także według ich
poszczególnych rodzajów i grup.
33) Konto 310 - „Materiały"
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów się w magazynach własnych i obcych.
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a na
stronie Ma - jego zmniejszenia.
Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach zakupu.
Jednostki organizacyjne prowadzą szczegółową ewidencję ilościowo-wartościową.
Zespół 4 - „Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"
Konta zespołu 4 służą do ewidencji kosztów w układzie rodzajowym i ich rozliczenia.
Na kontach zespołu 4 ujmuje się również koszty finansowane ze środków specjalnych.
Nie księguje się na kontach zespołu 4 kosztów finansowanych - zgodnie z odrębnymi przepisami
z funduszy celowych i innych oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, kosztów
operacji finansowych i strat nadzwyczajnych.
POWIĄZANIE KONT ZESPOŁU 4 „KOSZTY WEDŁUG RODZAJÓW
I ICH ROZLICZENIE” Z KLASYFIKACJĄ BUDŻETOWĄ WYDATKÓW/KOSZTÓW
Konto
400
401

Rodzaj kosztów
Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii

402

Usługi obce

Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków
472 - Amortyzacja
421 - Zakup materiałów i wyposażenia
426 - Zakup energii
427 - Zakup usług remontowych
428- Zakup usług zdrowotnych – z wyjątkiem
usług zdrowotnych dotyczących pracowników,
430 - Zakup usług pozostałych, z wyjątkiem opłat
za podnoszenie kwalifikacji pracowników
434 - Zakup usług konserwatorskich
dotyczących obiektów zabytkowych,
będących w użytkowaniu jednostek
budżetowych
435 - Zakup usług dostępu do sieci
internet
436 - Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej
publicznej sieci telefonicznej
437 - Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych świadczonych
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403

Podatki i opłaty

404

Wynagrodzenia

405

Ubezpieczenia społeczne i inne
świadczenia dla pracowników

409

Pozostałe koszty rodzajowe

w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej
438 – Zakup usług obejmujących
tłumaczenia
439 – Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i opinii
440 - Opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
470 - Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
285 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku
rolnego
414 - Wpłaty na PFRON
440 - Opłaty za administrowanie i czynsze
za budynki, lokale i pomieszczenia
443 – Różne opłaty i składki- z wyjątkiem
ubezpieczeń majątkowych
448- Podatek od nieruchomości
450 - Pozostałe podatki na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
452 - Opłaty na rzecz budżetów jednostek
samorządu terytorialnego
401- Wynagrodzenia osobowe
pracowników
404 - Dodatkowe wynagrodzenia roczne
417 - Wynagrodzenia bezosobowe
302 - Wynagrodzenia osobowe niezliczone do
wynagrodzeń - w zakresie świadczeń rzeczowych
oraz ekwiwalentów za te świadczenia, wynikające
z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz innych świadczeń na rzecz
pracowników,
411 - Składki na ubezpieczenia społeczne
412 - Składki na Fundusz Pracy
428 - Zakup usług zdrowotnych
430 - Zakup usług pozostałych- w zakresie
podnoszenie kwalifikacji pracowników,
444 – Odpisy na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych - odpisy od pracowników
470 - Szkolenia pracowników niebędących
członkami korpusu służby cywilnej
302 - Wydatki osobowe niezaliczone do
wynagrodzeń-bez świadczeń rzeczowych oraz
ekwiwalentów za te świadczenia, wynikające
z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny
pracy oraz innych świadczeń na rzecz
pracowników oraz świadczeń na rzecz osób
trzecich,
303 - Różne wydatki na rzecz osób
fizycznych w szczególności:
-diety dla radnych jednostek samorządu
terytorialnego i członków komisji organów
stanowiących jednostek samorządu terytorialnego,
441 - Podróże służbowe krajowe
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410

Inne świadczenia finansowane z
budżetu

442 - Podróże służbowe zagraniczne
443 - Różne opłaty i składki- w zakresie
ubezpieczeń majątkowych
311 – Świadczenia społeczne
324 – Stypendia dla uczniów
326- Inne formy pomocy dla uczniów

Do układu rodzajowego kont kosztów wprowadzono dodatkowe konto odpowiadające nazwą pozycji
sprawozdania – rachunek zysków i strat (wariant porównawczy), by układ rodzajowy kont kosztów
stał się kompatybilny z pozycjami tego sprawozdania.
Powiązania klasyfikacji budżetowej wydatków z klasyfikacją kosztów w układzie rodzajowym
dokonano w zakresie typowych wydatków występujących w jednostce.
Wystąpienie wydatków w innym paragrafie, niż ujęte w w/w tabeli, nie wymaga zmiany zarządzenia,
bowiem ich stan jest zmienny. W przypadku wystąpienia takiego wydatku, należy go zaklasyfikować
do właściwej pozycji sprawozdania – rachunek zysków i strat.
Klasyfikację budżetową wydatków według paragrafów podano w wersji trzycyfrowej.
Czwarta cyfra (prefiks od 0 do 9) informująca o źródle pochodzenia środków danego wydatku wynika
z pozycji planu finansowego jednostki.
Do kont 400–405, 409-410 należy prowadzić szczegółową ewidencję pomocniczą według podziałek
klasyfikacji budżetowej wydatków umożliwiającą grupowanie kosztów w przekrojach wymaganych
w planowaniu finansowym oraz pozwalającą na sporządzenie sprawozdań finansowych, budżetowych
i innych określonych w odrębnych przepisach, a także na analizę wykonania planu.
Konta 400–405, 409-410 mogą wykazywać wciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża
poniesione od początku roku koszty działalności operacyjnej.
W końcu roku obrotowego salda kont 400–405, 409-410 przenosi się na konto 860.
Konta 400-405, 409-410 służą do ewidencji kosztów prostych według rodzaju.
Na stronie Wn kont 400-405, 409-400 ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma - ich
zmniejszenia.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego.
Konto 400 - „Amortyzacja"
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych
ewidencjonowanych na koncie 011 oraz tych wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy
amortyzacyjne są naliczane stopniowo według przyjętych stawek amortyzacyjnych.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma przeniesienie kosztów
amortyzacji na wynik finansowy.
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość
poniesionych kosztów amortyzacji.
W końcu roku saldo konta 400 przenosi się na konto 860.
Konto 401 - „Zużycie materiałów i energii"
Konto 401 służy do ewidencji kosztów: zużycia materiałów i wyposażenia oraz energii ponoszonych
w podstawowej działalności operacyjnej, a także w działalności pomocniczej i ogólnego zarządu
jednostki.
Nie ujmuje się na nim materiałów i energii zużytych w działalności inwestycyjnej oraz w działalności
finansowanej z ZFŚS i z funduszy celowych.
Na tym koncie ujmuje się także równowartość umorzenia składników wyszczególnionych w § 6 ust. 3
pkt 1–6 „rozporządzenia”, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości początkowej w miesiącu
wydania do używania (Wn 401 Ma 072).
Po stronie Wn tego konta księguje się także niedobory i szkody materiałów powstałe w wyniku
błędnych pomiarów zużycia i ubytków naturalnych mieszczących się w granicach norm.
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Na stronie Ma konta 401 ujmuje się w szczególności zmniejszenie poniesionych kosztów zużycia
materiałów i energii oraz nadwyżki materiałów mieszczące się w granicach dopuszczalnego błędu
pomiaru.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860.
Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.
Konto 402 - „Usługi obce"
Konto 402 służy do ewidencji kosztów usług obcych wykonanych na rzecz działalności operacyjnej
jednostki.
Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty, zaś po stronie Ma ich zmniejszenia.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860.
Konto nie wykazuje salda na konie roku obrotowego.
Konto 403 - „Podatki i opłaty"
Konto 403 służy do ewidencji podatków i opłat o charakterze kosztowym.
Na koncie 403 nie księguje się opłat ponoszonych w działalności podstawowej mających charakter
sankcji, które ujmuje się na stronie Wn konta 761, odsetek z tytułu zwłoki w zapłacie zobowiązań
ewidencjonowanych na stronie Wn konta 751 oraz opłat sądowych z tytułu dochodzenia
należności spornych ewidencjonowanych na stronie Wn konta 761.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860.
Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.
Konto 404 - „Wynagrodzenia"
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń za pracę
(pieniężnych i w naturze) dla pracowników i innych osób fizycznych zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie
z odrębnymi przepisami. Na koncie 404 ujmuje się zarówno wynagrodzenia zaliczane do osobowych,
bezosobowych, jak i do honorariów.
Na stronie Wn konta 404 ujmuje się kwotę wynagrodzeń brutto łącznie z wartością przysługujących
świadczeń w naturze zaliczonych do wynagrodzeń (bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych
w listach płac).
Na stronie Ma konta 404 księguje się korekty zmniejszające uprzednio zaksięgowane wynagrodzenia
brutto.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przenosi się na stronę Wn 860 i wobec tego nie wykazuje ono
salda na koniec roku obrotowego.
Konto 405 - „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności operacyjnej z tytułu ubezpieczeń społecznych oraz
różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie
umowy o pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń.
Saldo konta 405 na koniec roku obrotowego przenosi się na stronę Wn 860. Konto nie wykazuje salda
na koniec roku obrotowego.
Konto 409 - „Pozostałe koszty rodzajowe"
Konto 409 służy do ewidencji pozostałych kosztów działalności podstawowej, które nie są ujmowane
na kontach 400–405, względnie podlegających zaliczeniu do kosztów finansowych
ewidencjonowanych na koncie 751 lub do pozostałych kosztów operacyjnych księgowanych na koncie
761.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz
przeniesienie salda na dzień bilansowy na konto 860.
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Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.
Konto 410 - „Inne świadczenia finansowane z budżetu"
Konto 410 służy do ewidencji innych świadczeń finansowanych z budżetu, które nie są ujmowane na
kontach 400–405, 409.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty, a na stronie Ma ich zmniejszenie oraz
przeniesienie salda na dzień bilansowy na konto 860.
Konto nie wykazuje salda na koniec roku obrotowego.
Zespół 7 - „Przychody, dochody i koszty"
Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji:
1. przychodów i kosztów ich uzyskania z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów
i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych,
2. podatków nieujętych na koncie 400,
3. dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji
przekazanych.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego.
Konto 720 - „Przychody z tytułu dochodów budżetowych"
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych, związanych
bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których zalicza
się : podatki, składki, opłaty i inne dochody budżetu jst należne na podstawie odrębnych ustaw lub
umów międzynarodowych..
W urzędach jednostek samorządu terytorialnego ujmuje się także przychody z tytułu tych dochodów
samorządu terytorialnego, które nie są ujęte w planach finansowych innych samorządowych jednostek
budżetowych i wpływają bezpośrednio na rachunek budżetu (konto 133).
Przychody z tytułu wyżej wymienionych dochodów jednostek budżetowych obejmują:
- wartość przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych bezpośrednio z działalnością
podstawową jb ( podatki, opłaty, cła wpłat samorządowych zakładów budżetowych oraz z tytułu
zwrotu wydatków budżetowych lat ubiegłych, a także z innych tytułów, subwencje i dotacje celowe,
udziały jst we wpływach podatku dochodowego, dotacje celowe z państwowych funduszy celowych
oraz dotacje celowe na zadania realizowane przez jst. Na podstawie porozumień i umów z innymi jst
oraz odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej od należności podatkowej.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencję szczegółową
prowadzona jest według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków
pobieranych przez inne organy ewidencja musi być dostosowana do wymogów obowiązujących z tego
zakresu sprawozdawczości ( sprawozdania sporządzone przez Urzędy Skarbowe i MF).
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy (zmniejszenia uprzednio ujętych) dochodów budżetowych,
a na stronie Ma konta 720 przychody z tytułu dochodów budżetowych.
Ewidencję analityczną przychodów ujmowanych na koncie 720 należy prowadzić, uwzględniając
podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów ( planu finansowego)..
W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.
Na koniec roku konto nie wykazuje salda.
Konto 750 - „Przychody finansowe”
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych w szczególności:
- przychody z tytułu sprzedaży papierów wartościowych,
- przychody z udziałów i akcji,
- dywidendy,
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- odsetki od udzielonych pożyczek,
- dyskonto przy zakupie weksli, czeków obcych i papierów wartościowych,
- odsetki za zwłokę w zapłacie należności, z wyjątkiem odsetek dotyczących należności z tytułu
przychodów od zaległości we wpłatach podatków lokalnych ujmowanych na koncie 720,
- dodatnie różnice kursowe,
- oprocentowanie lokat terminowych i
środków na rachunkach bankowych z wyjątkiem
oprocentowania środków ZFŚS, depozytów i sum obcych.
Ewidencję analityczną do przychodów ujmowanych na koncie 750 należy prowadzić
z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów oraz z tytułu udziałów w innych
podmiotach gospodarczych oraz należne jednostce odsetki.
Na koniec roku saldo konta przenosi się na stronę Ma 860. Konto 750 na koniec roku nie wykazuje
salda.
Konto 751 - „Koszty finansowe”
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.
Na koszty finansowe składają się przede wszystkim naliczone wymagalne od jednostek odsetki, w tym
od kredytów, pożyczek i innych zobowiązań finansowych zaciągniętych przez urzędy jednostek
samorządu terytorialnego na rzecz budżetu, a także wymagalne odsetki za zwłokę w zapłacie
zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie, odpisy aktualizujące wartość
należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów
wartościowych, wartość sprzedanych aktywów finansowych (udziałów, akcji i papierów
wartościowych), ujemne różnice kursowe walut obcych, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w
budowie
Ewidencję szczegółową prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w zakresie
kosztów operacji finansowych- naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę od zobowiązań
z uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej.
Saldo konta 751 na koniec roku przenosi się na stronę Wn 860 i wobec tego konto nie wykazuje salda.
Konto 760 - „Pozostałe przychody operacyjne"
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością
jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na kontach: 720, 750.
Na stronie Ma konta 760 ujmuje się:
- przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,
- przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków
trwałych w budowie,
- odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodpłatnie otrzymane,
w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe.
W końcu roku obrotowego wartość pozostałych przychodów operacyjnych przenosi się na stronę Ma
konta 860 i wobec tego konto 760 nie wykazuje salda.
Ewidencję szczegółową do konta 760 należy dostosować do potrzeb planowania, kontroli,
sprawozdawczości i analizy z zaznaczeniem podziałek klasyfikacji budżetowej.
Konto 761 - „Pozostałe koszty operacyjne"
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością
jednostki.
W szczególności na stronie Wn konta ujmuje się:
– koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia materiałów,,
– kary, odpisane, przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od
należności, koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe
aktywa obrotowe.
W końcu roku obrotowego przenosi się na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne,
w korespondencji ze stroną Ma konta 761.
Na koniec roku konto nie wykazuje salda.
Ewidencję szczegółową do konta 761 należy dostosować do potrzeb kontroli, sprawozdawczości
i analizy.
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Konto 770 - „Zyski nadzwyczajne"
Konto 770 służy do ewidencji zysków nadzwyczajnych, czyli dodatnich skutków finansowych zdarzeń
trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną jednostki i nie są związane z
ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Ma konta 770 ujmuje się wyłącznie niewątpliwe zyski nadzwyczajne, co oznacza, że do
wyniku finansowego danego roku zalicza się tylko zrealizowane zyski15. W szczególności na stronie
Ma konta 770 ujmuje się przyznane lub otrzymane odszkodowania z tytułu wystąpienia zdarzeń
losowych (powodzi, pożaru, huraganu, gradobicia, itp. zdarzeń).
Na stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty (zmniejszenia) zysków nadzwyczajnych.
Na koncie 770 ujmuje się zyski nadzwyczajne dotyczące także działalności socjalnej i inwestycji
(środków trwałych w budowie).
W ewidencji szczegółowej zyski nadzwyczajne ujmuje się według poszczególnych tytułów ich
powstania.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przeksięgowuje się na stronę Ma konta 860.
Konto 771 - „Straty nadzwyczajne"
Konto 771 służy do ewidencji strat nadzwyczajnych, czyli ujemnych skutków finansowych zdarzeń
trudnych do przewidzenia, które wystąpiły poza działalnością operacyjną jednostki i nie są związane
z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia.
Na stronie Wn konta 771 ujmuje się wszystkie poniesione straty nadzwyczajne.
W jednostkach do strat nadzwyczajnych zalicza się w szczególności szkody w aktywach obrotowych
spowodowane zdarzeniami losowymi, takimi jak np. powódź, pożar, huragan, gradobicie oraz koszty
usunięcia skutków tych zdarzeń, zarówno w majątku trwałym, jak i obrotowym. Straty ujmuje się
w ewidencji w tym roku, w którym wystąpiły, jeżeli wiadomość uzyskano do dnia rzeczywistego
zamknięcia ksiąg rachunkowych tego roku.
Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych.
Na koncie 771 ujmuje się straty nadzwyczajne dotyczące także działalności socjalnej i inwestycji
(środków trwałych w budowie).
W ewidencji szczegółowej straty nadzwyczajne ujmuje się według poszczególnych tytułów ich
powstania.
Na koniec roku obrotowego saldo konta przeksięgowuje się na stronę Wn konta 860.
Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszu jednostki, wyniku finansowego i jego rozliczenia,
dotacji z budżetu, płatności z budżetu środków z Unii Europejskiej, rezerw i rozliczeń
międzyokresowych przychodów, rozliczenia podatków obciążających wynik finansowy, fundusz
mienia zlikwidowanych jednostek.
Konto 800 - „Fundusz jednostki"
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1. ujemny wynik finansowy roku ubiegłego ( starte bilansową), który przeksięgowuje się z konta
860 w roku następnym,,
2. przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów z konta
222,
3. przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych
wykorzystanych na inwestycje z konta 810,
4. różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych,
35

5. wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych wkładów w formie
wkładu niepieniężnego ( aportu) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz
środków trwałych w budowie z konta 011 i 080,
6. wartość pasywów przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek,
7. wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia,
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1. przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,
2. przeksięgowanie pod datą sprawozdania finansowego zrealizowanych wydatków
budżetowych z konta 223,
3. wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,
4. różnice z aktualizacji środków trwałych,
5. nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz środków
trwałych w budowie,
6. wartość aktywów przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek,
7. wartość środków obrotowych otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia,
8. wartość objętych akcji i obligacji.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia przyczyn
zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
Konto 810 - „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki
z budżetu na inwestycje"
Konto 810 służy do ewidencji uznanych za wykorzystane lub rozliczone dotacji przekazanych
z budżetu, płatności środków europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje:
Na stronie Wn konta 810 księguje się dotacje przekazane przez jednostki budżetowe w części uznanej
za wykorzystaną lub rozliczoną, wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za
rozliczone, równowartość wydatków dokonanych na finansowanie inwestycji ( zapis równoległy do
zapłaty zobowiązań księgowany Wn 810 Ma 800).
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie w końcu roku obrotowego salda konta 810 na
konto 800.
Ewidencję analityczną do konta 810 należy prowadzić według jednostek, którym dotacje przekazano.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
Konto 840 - „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń
międzyokresowych i rezerw na przyszłe zobowiązania.
Rozliczenia międzyokresowe przychodów obejmować powinny w szczególności:
- równowartość otrzymanych lub należnych od kontrahentów środków z tytułu świadczeń, których
wykonanie nastąpi w następnych okresach sprawozdawczych ( art.41 ust.1 pkt. 1 ustawy o
rachunkowości),
- wartość wynikająca z faktur VAT wystawionych na otrzymane od odbiorców zaliczki, przedpłaty,
zadatki,
- przyznane odszkodowania za straty losowe.
Przychody przyszłych okresów rozlicza się przez zaliczenie do przychodów ze sprzedaży w okresie,
w którym zrealizowano zapłacone świadczenie, oraz od zysków nadzwyczajnych w momencie
wpływu odszkodowania z tytułu strat spowodowanych zdarzeniami losowymi.
Na stronie Ma konta 840 księguje się utworzenie i zwiększenie rezerw, a na stronie Wn ich
zmniejszenie lub rozwiązanie.
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia stanu:
1. rezerw na przyszłe zobowiązania według poszczególnych tytułów oraz wskazanie przyczyn
ich zwiększenia i zmniejszeń,,
2. przychodów zaliczanych do przyszłych okresów według poszczególnych tytułów oraz
przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń..
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw na przyszłe zobowiązania
i przychodów zaliczanych do przyszłych okresów.
Konto 851 - „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych"
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się na
koncie 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki majątkowe
ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z wyjątkiem kosztów
i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu).
Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie:
1. stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z podziałem
według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń,
2. wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne
rodzaje działalności socjalnej.
Wszystkie zwiększenia ZFŚS (łącznie z przychodami z tej działalności) księguje się na koncie 851 po
stronie Ma, zaś zmniejszenia funduszu łącznie z kosztami działalności socjalnej ujmuje się po stronie
Wn.
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Konto 853 - „Fundusze celowe"
Konto 853 służy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszy celowych, z wyjątkiem
funduszu ZFŚS..
Na stronie Wn konta 853 ujmuje się koszty oraz inne niż koszty zmniejszenia funduszy, a na stronie
Ma - przychody oraz pozostałe zwiększenia funduszy.
Ewidencja szczegółowa do konta 853 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz
stanu każdego z funduszy oddzielnie. Saldo Ma konta 853 wyraża stan funduszy celowych.
Konto 855 - „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek"
Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych jednostek budżetowych lub
innych jednostek, komunalnych przejętego przez organ założycielski..
Na stronie Wn ujmuje się zmniejszenia funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego likwidacji, a na
stronie Ma stan funduszu i jego zwiększenia o równowartość mienia zlikwidowanych jednostek,
ustalonych na podstawie bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015. Należność
długoterminową z tytułu sprzedaży mienia ( płatną w następnym roku lub rozłożone na raty) ujmuje
się Wn 226 Ma 840. W roku w którym przypada zapłata należności, dokonuje się przeksięgowania
należności długoterminowej – płatnej jednorazowo albo w wysokości raty wymagalnej w danym roku
– do krótkoterminowej Wn 221 Ma 226. Równocześnie przypisuje się przychód ze sprzedaży mienia
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w wartości wymagalnej należności z tytułu pozostałych przychodów operacyjnych Wn 840 Ma 760.
Zapłatę należności księguje się w korespondencji z kontem 221.
Do konta 855 prowadzi się ewidencję szczegółową, ujmując oddzielnie wartość mienia każdego z
likwidowanych jednostkę.
Konta 855 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych jednostek
organizacyjnych, innych przedsiębiorstw, przyjętego przez organ założycielski lub nadzorujący, które
nie zostało jeszcze przekazane spółkom lub innym jednostkom lub którego nie przejęto na własne
potrzeby jednostki obsługującej organ założycielski, a także mienia sprzedanego ale jeszcze
niespłaconego.
Konto 860 - „Wynik finansowy"
Konto 860 służy do ustalania na koniec roku obrotowego wyniku finansowego jednostki budżetowej.
W końcu roku obrotowego pod datą 31 grudnia księguje się na stronie Wn konta 860:
– sumy poniesionych w roku kosztów rodzajowych ujętych na kontach 400–405, 409-410,
– koszty operacji finansowych (Ma konto 751),
– wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu lub nabycia oraz pozostałe koszty
operacyjne (Ma konto 761),
– straty nadzwyczajne (Ma konto 771),
– podatek dochodowy i inne obowiązkowe zmniejszenie wyniku finansowego (Ma konto
870).
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się:
– przychody z tytułu dochodów budżetowych (Wn konto 720),
–– przychody finansowe (Wn konto 750),
– pozostałe przychody operacyjne (Wn konto 760),
– zyski nadzwyczajne (Ma konto 770),
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:
- saldo Wn - to strata netto,
- saldo Ma – to zysk netto.
W roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego saldo konta 860 przeksięgowuje się
na konto 800.

Uwaga:
Burmistrza Miasta Książa Wlkp. nie obowiązuje potwierdzenie pobytu służbowego na drukach
polecenia wyjazdu służbowego, pozostali pracownicy zobowiązani są do potwierdzeń jednak w
szczególnie uzasadnionych przypadkach za zgodą Burmistrza można zrealizować polecenie
wyjazdu służbowego bez potwierdzenia z opisanym celem wyjazdu przez pracownika.

3. Konta pozabilansowe
Konto 950 – „ Wydatki strukturalne”
Konto 950 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych w jednostce, w
których ewidencja tych wydatków nie jest uwzględniana w ewidencji analitycznej prowadzonej do
kont bilansowych.
Ewidencja analityczna prowadzi się według klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu wykazania
tych wydatków w sprawozdaniu.
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Konto 951 – „ Grunty oddane w użytkowanie wieczyste”
Konto 951 służy do ewidencji pozabilansowej wartości gruntów oddanych w użytkowanie wieczyste.
Konto 970 - „Gwarancje ubezpieczeń bankowych”
Księgujemy na koncie 970 – Gwarancje ubezpieczeń bankowych (tj. wadium, zabezpieczenia
należnego wykonania umowy, usunięcie wad i usterek).
Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”
Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w
celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego 9 według przepisu § 19 ust. 2 i § 20 ust. 3
rozporządzenia MF z dnia 5 lipca ze zm. Wynikających z rozporządzenia MF z dnia 19 stycznia 2012
roku.
Ewidencję należy prowadzić dla każdej jednostki budżetowej osobno i innej jednostki. Wymienić
należy oddzielne ewidencje wzajemnych rozliczeń prowadzonych dla:
- przychodów i kosztów – konto 976 dla przychodów ( ewidencja na stronie Ma) i kosztów
( ewidencja na stronie Wn) powinna dostarczyć informacji o strukturze przychodów i kosztów według
pozycji sprawozdania finansowego,
- należności i zobowiązania wzajemne ewidencjonuje się oddzielnie w jednostkach organizacyjnych.
Do sporządzenia sprawozdania potrzebny jest stan należności i zobowiązań niezapłaconych w dniu
bilansowym. Ewidencja na stronie Wn konta 976 ( wzajemne należności), natomiast na stronie Ma
księguje się zapisy o ich spłacie.
Konto 976 dla zobowiązań wzajemnych będzie prowadzone w porządku odwrotnym.
Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych”
Konto 980 służy do ewidencji wartości planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta
środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 980 księguje się kwoty zatwierdzonego planu finansowego wydatków
budżetowych oraz jego zmiany, z tym że zwiększenia zapisem dodatni, a zmniejszenia zapisem
ujemnym.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
 równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych,
 wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym,
 wartość planowanych, a niezrealizowanych wydatków, które wygasły,
Wszystkie te dane należy ewidencjonować w szczegółowości planu finansowego wydatków
budżetowych jednostki, tj. według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków.
Konto 980 na koniec roku nie wykazuje salda.
Konto 981 - „Plan finansowy niewygasających wydatków”
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych
dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 981 ewidencjonuje się wartości ujęte w zatwierdzonym na dany rok planie
finansowym niewygasających wydatków jednostki budżetowej.
Na stronie Ma ujmuje się:
– równowartość zrealizowanych niewygasających wydatków budżetowych, które były
zatwierdzone w planie tych wydatków na dany rok,
– wartość planowanych na dany rok niewygasających wydatków budżetowych w części
niezrealizowanej lub wygasłej.
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Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego
niewygasających wydatków budżetowych.
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.
Konto 990 – „ Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym”
Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie zadaniowym.
Na stronie Wn ujmuje się ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym
i jego zmiany. Na stronie Ma ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych
w układzie zadaniowym ewidencja szczegółowa prowadzi się w sposób umożliwiający sporządzenie
sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym.
Konto 990 nie wykazuje salda na koniec roku.
Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie
finansowym jednostki budżetowej na dany rok budżetowy oraz w planie finansowym
niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do realizacji w danym roku..
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:
1. równowartość dokonanych w danym roku budżetowym wydatków budżetowych,
2. równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków budżetowych bieżącego roku oraz
ujętych w planie na dany rok wydatków niewygasających z poprzedniego roku, czyli wartość umów,
decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność wydatkowania
środków budżetowych w danym roku.
W jednostce budżetowej suma zaangażowania wydatków budżetowych roku bieżącego (z Ma 998) nie
powinna być wyższa od sumy zatwierdzonych na dany rok wydatków.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu
finansowego wydatków z wyodrębnieniem zaangażowania dotyczącego planu wydatków
niewygasających z poprzedniego roku wydatków.
W przypadku niepełnego zrealizowania planu wydatków mimo zaangażowania, przewyżkę
zaangażowania ponad zrealizowane w danym roku wydatki, czyli saldo konta 998, przeksięgowuje się
31 grudnia na konto 999, gdyż stanowić to będzie zaangażowanie przyszłych lat.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.
6) Konto 999 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz
niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach
poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej.
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu
finansowego.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość zaangażowania
wydatków budżetowych lat przyszłych.
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Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 9/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku

Ewidencja i pobór podatków i opłat, niepodatkowych należności oraz pozostałych dochodów
budżetowych w Gminie Książ Wlkp.
I. Przepisy ogólne
1. Wpłaty na poczet podatków dokonywane są za pośrednictwem banków lub poczty.
2. Podstawą dla dokumentowania przypisów i odpisów stanowią:
- decyzje;
- deklaracje i informacji podatkowe;
- dowody dokonanych wpłat nieprzypisanych, należnych od podatników, w tym wpłaty odsetek za
zwłokę;
2. Podstawa do dokumentowania wpłat stanowią:
- dokumenty wpłaty, złączone do wyciągu bankowego, jeśli wpłaty dokonano za pośrednictwem
banku lub poczty;
- postanowienia o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości podatkowych
albo bieżących zobowiązań podatkowych i opłat;
- wniosek podatnika o zaliczeniu nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych;
- inne dowody wpłaty.
3. Podstawa do dokumentowania zwrotu pieniędzy stanowią dokumenty dołączone do
wyciągu
bankowego.
4. Wpłaty za pośrednictwem banku:
- otrzymane wyciągi z rachunku bankowego podlegają sprawdzeniu i badaniu, czy zostały dołączone
do nich wszystkie dowody, czy dowody dotyczą danego rachunku oraz czy saldo końcowe jest
właściwie wprowadzone. Kontroli dokonuje Skarbnik gminy , której
powierzono kontrolę i
księgowanie dowodów księgowych dotyczących dochodów budżetu , a w razie jej nieobecności
pracownik ds. księgowości budżetowej;
- jeżeli bank ujął w wyciągu z rachunku dowód wpłaty dotyczący innego rachunku bankowego,
księguje się dana kwotę na konto „ Pozostałe rozrachunki” zaliczając do wpływów do wyjaśnienia,
następnie po zaksięgowaniu wpłaty dokonuje się przelewu na właściwy rachunek bankowy. Postawa
przeniesienia wpłaty na pokrycie określonej należności jest „ polecenie” dokonania danej operacji.
Jeden egzemplarz „polecenia” stanowi dowód rozchodu do wyjaśnienia, drugi zaś dowód przychodu
właściwej należności.
- dowody wpłat podatków i opłat osoba kontrolująca wyciągi przekazuje do zbiorów dokumentów
podlegających księgowaniu w urządzeniach analitycznych księgowości podatkowej i dochodowych.
Zadaniem referatu finansowego w zakresie podatków i opłat jest;
- prowadzenie w księgach rachunkowych prawidłowej ewidencji przypisów, odpisów, wpłat, zwrotów
i zaliczeń nadpłat z tytułu podatków,
- sprawdzanie terminowości wpłat należności przez podatników,
- terminowe podejmowanie czynności zmierzające do zastosowania środków egzekucyjnych, takich
jak upomnienia, tytuły wykonawcze oraz dokonywanie rozliczeń podatników z tytułu wpłat, nadpłat i
zaległości,
- przygotowanie sprawozdań,
- ustalenie na podstawie ewidencji księgowej danych potrzebnych do wydawania zaświadczeń o
niezaleganiu w podatkach, stwierdzających stan zaległości podatkowych i innych zaświadczeń.
Wymiar opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
W przypadku nie złożenia deklaracji lub nierzetelnego wypełnienia wymiaru dokonuje się poprzez
decyzję określającą wysokość opłaty wydaną z urzędu przez organ podatkowy.
Pracownik do spraw wymiaru opłaty podejmuje wszelkie niezbędne czynności w celu dokładnego
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wyjaśnienia stanu faktycznego oraz załatwienia sprawy w postępowaniu podatkowym w oparciu o
obowiązujące przepisy:
-weryfikacja formalna deklaracji ( termin złożenia, podpis, czy wypełniono wszystkie wymagane
pola),
-weryfikacja danych adresowych,
-sprawdzenie pod względem rachunkowym zgodności zadeklarowanej kwoty z danymi, dostępnymi
informacjami na temat podstawy opodatkowania,
W ramach czynności sprawdzających i stwierdzenia, że deklaracja zawiera błędy rachunkowe lub
inne oczywiste omyki bądź wypełniono ją niezgodnie z ustalonymi wymogami pracownik do spraw
wymiaru może skorygować deklarację dokonując poprawek i uzupełnień, uwierzytelniając i
doręczając kopię deklaracji właścicielowi nieruchomości (art.274 ordynacji podatkowej). W
przypadku stwierdzenia, że deklaracja nie została złożona, pracownik wymiaru przygotowuje i
wysyła wezwanie do właściciela nieruchomości zamieszkałej o jej złożenie z podaniem przyczyny
jej niezłożenia, informując o konsekwencjach prawnych w przypadku nie zastosowania się do
wezwania.
W sprawach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosuje się przepisy ustawy Ordynacja
podatkowa.
Pracownik wymiaru opłaty za odpady komunalne wszczyna postępowanie w sprawie niezłożenia
deklaracji lub wątpliwości co do danych w niej zawartych:
- „z urzędu” – następuje w formie postanowienia lub na żądanie strony.
W toku postępowania pracownik wymiaru zbiera dane potrzebne do określenia wysokości opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi dotyczącej właściciela nieruchomości zamieszkałej, który
nie złożył deklaracji lub w odniesieniu do której organ podatkowy ma wątpliwości.
Pracownik zapewnienia stronie czynny udział w każdym stadium postępowania. Stronie wyznacza się
siedmiodniowy termin do wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego.
W przypadku braku reakcji strony postępowania nie złożenia w trakcie postępowania deklaracji
pracownik wymiaru opłaty przygotowuje projekt decyzji określającej wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami komunalnymi wraz z metryką sprawy, składa podpis na kopii decyzji i
przedkłada do zatwierdzenia upoważnionemu pracownikowi. Decyzję określającą wysokość opłaty za
gospodarowanie odpadami pracownik wymiaru wysyła stronie, a kopię decyzji włącza do akt.
Wymiar podatków, opłat w tym opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi prowadzi się przy
użyciu
programu
komputerowego
firmy
RadiX
„GOK
”.
System Gospodarowania Odpadami Komunalnymi GOK+ służy do gromadzenia informacji
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania w Urzędzie ewidencji związanej z gospodarowaniem
odpadami komunalnymi. W bazie systemu przechowywane są dane o nieruchomościach i ich
właścicielach, kartoteki deklaracji i decyzji dotyczących opłat za gospodarowanie odpadami
komunalnymi, dane o przedsiębiorstwach prowadzących działalność w zakresie ich odbierania oraz
opróżniania zbiorników bezodpływowych, rejestry wpisów i zezwoleń na wyżej wymienioną
działalność oraz kartoteki sprawozdań.
Do przetwarzania danych wykorzystano system FKB+ firmy RADIX - podatek od posiadania
psów i podatek od środków transportowych. System aktualizowany jest na bieżąco.
System zabezpieczono za pomocą indywidualnych haseł umożliwiających logowanie do
systemu. Ponadto cały system działa w sieci Windows Serwer 2008 R2 Standard Edidion, Dodatek
SP1 z pojedynczym serwerem plików. System Windows Serwer 2008 R2 Standard Edidion jest
również chroniony systemem haseł oraz uprawnień dostępu do plików dla poszczególnych
pracowników według określonego zakresu obowiązków.
II. Ewidencja księgowa podatków i opłat
1. Ewidencję rozliczeń z tytułu podatków prowadzi się na:
a) kontach bilansowych:
- kontach syntetycznych księgi głównej,
- kontach analitycznych i kontach szczegółowych,
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b) kontach pozabilansowych, służących do rozrachunków z osobami trzecimi z tytułu ich
odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika podlegających przypisaniu na kontach
podatników:
- kontach syntetycznych,
- kontach analitycznych,
- kontach szczegółowych.
2. Do prowadzenia ewidencji z tytułu podatków korzysta się z następujących kont bilansowych
syntetycznych:
130 - Rachunek bieżący Urzędu;
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych;
226 – Długoterminowe należności budżetowe;
720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych;
Konta analityczne do kont syntetycznych prowadzone są według rodzajów podatków.
Konta szczegółowe prowadzone są do kont analitycznych i służą do rozrachunków:
a) z podatnikami z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach;
b) jednostkami budżetowymi z tytułu potracenia kwoty z wzajemnej, bezspornej i
wymagalnej wierzytelności podatnika wobec jednostki samorządu terytorialnego;
c) z bankami z tytułu nieprzekazania wpłat dokonanych przez podatników przelewem do
banku;
d) z innymi podmiotami niebędącymi podatnikami w danym podatku lub dla których dany
organ podatkowy nie jest właściwy - z tytułu nienależnie pobranych przez nich kwot w
związku z rozliczeniami podatkowymi, w tym z tytułu zasądzonych od nich kwot.
3. Konta pozabilansowe obejmują:
a) konta syntetyczne :
- konto 990 – rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania
podatkowe podatnika;
b) konta analityczne prowadzone według rodzajów podatków;
c) konta szczegółowe poszczególnych osób trzecich .
-Pozabilansowe konta szczegółowe prowadzone dla osób trzecich do bilansowych kont
szczegółowych podatników otwiera się na podstawie decyzji o odpowiedzialności podatkowej
osoby trzeciej.
-Sumy obrotów na bilansowych lub pozabilansowych kontach szczegółowych prowadzonych
do odpowiedniego konta analitycznego powinny być zgodne z obrotami na koncie
analitycznym, do którego są prowadzone.
-Na bilansowych i pozabilansowych kontach analitycznych i szczegółowych ewidencję
księgową prowadzi się z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej.
-Konta analityczne do kont syntetycznych prowadzone są według rodzajów podatków. Każdy
z gminnych podatków i opłat posiada własny paragraf klasyfikacji budżetowej.
-Konta szczegółowe prowadzone są do kont analitycznych i służą do rozrachunków z
podatnikami z tytułu podatków, które podlegają przypisaniu na ich kontach.
-Konta szczegółowe prowadzi się dla każdego podatnika na odrębnym koncie w każdym
podatku.
Konta bilansowe – opis kont
Konto 130 – „ Rachunek bieżący urzędu”
Na koncie 130 – rachunek bieżący urzędu ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu
podatków, dokonywane za pośrednictwem banku:
- na stronie Wn konta 130 księguje się:
wpływy z tytułu podatków, wpłacone na rachunek bieżący urzędu, w korespondencji ze
stroną
Ma konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych lub ze stroną Ma konta 226 –
Długoterminowe należności budżetowe,
- na stronie Ma konta 130 księguje się rozchody środków pieniężnych zgromadzonych na tym
koncie:
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a) zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania, w korespondencji ze stroną Wn
konta
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych lub ze stroną Wn konta 226 Długoterminowe należności budżetowe
b) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną
Wn
konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych lub ze stroną Wn konta 226 Długoterminowe należności budżetowe
Konto 221 - „ Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Na koncie 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się rozrachunki:
- z podatnikami z tytułu należnych i wpłaconych przez podatników, które podlegają
przypisaniu na kontach podatników;
- z jednostkami budżetowymi z tytułu potracenia;
- z bankami z tytułu nieprzekazanych wpłat;
- z innymi podatnikami – niebędącymi podatnikami w danym podatku lub do których dany
organ podatkowy nie jest właściwy – z tytułu nienależnie pobranych przez nich kwot w
związku z rozliczeniami podatkowymi, w ty z tytułu zasądzonych od nich kwot;
- wpływów do wyjaśnienia.
Ewidencja na koncie 221 prowadzi się następująco:
- na stronie Wn konta 221 księguje się:
a) przypisy należności, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 – Przychody z tytułu
dochodów budżetowych,
b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej – na podstawie
dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 – Przychody z tytułu dochodów
budżetowych,
c) zwroty nadpłat, w korespondencji ze stroną Ma konta 130 – Rachunek bieżący urzędu,
d) wypłaty należnego podatnikom oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty; zapisu
dokonuje się na podstawie dokumentu wypłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 130 –
Rachunek bieżący urzędu.
e) przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych z tytułu podatków w
wysokości raty należnej za dany rok, w korespondencji ze strona Ma konta 226.
- na stronie Ma konta 221 księguje się:
a) odpisy należności, w korespondencji ze stroną Wn konta 720 – Przychody z tytułu
dochodów budżetowych,
b) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty, w
korespondencji ze stroną Wn konta 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych,
c) wpłaty dokonane przelewem, albo za pośrednictwem poczty, w korespondencji ze stroną
Wn konta 130 – Rachunek bieżący urzędu,
d) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw
majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o których mowa w art. 66 § 1 pkt 2
Ordynacji Podatkowej w korespondencji z odpowiednim kontem planu kont urzędu,
d) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia, w korespondencji ze stroną
Wn konta 221- Należności z tytułu dochodów budżetowych,
e) zapłatę dokonaną za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bieżący podatnika z
tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazał tych środków na rachunek bieżący urzędu, w
korespondencji ze stroną Wn konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych.
f) przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych z tytułu podatków, w
korespondencji ze stroną Wn konta 226.
Jeżeli podatnicy są obowiązani okresowo wpłacać zaliczki na poczet należności bez wezwania
urzędu, zaliczki księguje się również jako przypisy w kwotach wpłat dokonanych za
poszczególne okresy.
Konto 226 – „Długoterminowe należności budżetowe”
Na koncie 226- Długoterminowe należności budżetowe ewidencjonuje się rozrachunki z tytułu
podatków w następujący sposób:
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- na koncie Wn konta 226 księguje się przeniesienie należności krótkoterminowych do
długoterminowych, korespondencji ze stroną Ma konta 221 – należności z tytułu dochodów
budżetowych;
- na stronie Ma konta 226 księguje się zmniejszenia należności długoterminowych w wyniku
dokonanej wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 130 – rachunek bieżący Urzędu, oraz
przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych, w szczególności w wysokości raty
należnej na dany rok , w korespondencji z kontem 221.
Wartość przyjętych rzeczy i praw majątkowych z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego
wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz jst, o którym mowa w art.66
§ 1 pkt. 2 Ordynacji podatkowej, ujmuje się na odpowiednich kontach planu kont Urzędu.
Konto 720 - „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Na koncie 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się przychody
budżetowe z tytułu podatków:
 na stronie Wn konta 720 księguje się:
a) odpisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Ma konta 221 - Należności z tytułu
dochodów budżetowych,
b) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty,
w korespondencji ze stroną Ma konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych,
 na stronie Ma konta 720 księguje się:
a) przypisy z tytułu podatków, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 - Należności z tytułu
dochodów budżetowych,
b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej – na podstawie dokumentu
wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych.
Księgowań dotyczących rozrachunków z poszczególnymi podatnikami z tytułu należnych i
wpłaconych przez nich podatków podlegających przypisaniu na ich kontach, a także z innymi
podmiotami dokonuje się na kontach szczegółowych prowadzonych do kont analitycznych w
ramach syntetycznego konta 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych
 na stronie Wn konta szczegółowego księguje się:
a) przypisy należności,
b) odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej,
c) zwrot nadpłaty,
d) wypłatę należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty,

na stronie Ma konta szczegółowego księguje się:
a) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty,
b) odpisy należności,
c) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego przez przeniesienie własności rzeczy lub praw
majątkowych,
d) wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek potrącenia,
e) wpłatę dokonaną za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bieżący podatnika z tytułu
zapłaty podatku, ale nie przekazał środków na rachunek bieżący urzędu,
f) wpłaty dokonane na rachunek bieżący urzędu.
Konta pozabilansowe
Konta pozabilansowe obejmują:
a) konta syntetyczne:
 konto 997 – Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania
podatkowe podatnika,
Konto 997 - „Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania
podatkowe podatnika”
Pozabilansowe konto 990 służy do ewidencji kwot należnych od osób trzecich i realizacji tych
zobowiązań. Jeżeli orzeczono o odpowiedzialności dwóch lub więcej osób trzecich, dla każdej z tych
osób otwiera się osobne pozabilansowe konto szczegółowe i przypisuje się kwoty wynikające z
decyzji orzekającej odpowiedzialność osób trzecich. Księgowań dokonuje się nie stosując zasady
dwustronnego zapisu.
Na poziomie pozabilansowych kont szczegółowych księgowań dokonuje się na koncie tej osoby
trzeciej, której dotyczy dowód księgowy, z zastrzeżeniem , że wpłaty oraz zwroty nadpłat, księguje się
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równocześnie na koncie podatnika, do którego prowadzone jest konto osoby trzeciej. Stan zobowiązań
i ich realizacja określa się na podstawie zapisów na bilansowym koncie szczegółowym podatnika, dla
którego orzeczono odpowiedzialność osoby trzeciej lub osób trzecich. Gdy na bilansowym koncie
podatnika kwota zobowiązań, podlegających zapłacie przez osobę trzecią lub osoby trzecie, zostanie
zrównoważona suma wpłat tych osób, w tedy zobowiązanie wygasa. Tym samym wygasają również
zobowiązania osoby lub osób trzecich z tego tytułu. Jeżeli, w przypadku kilku osób trzecich, po
wygaśnięciu zobowiązania, na pozabilansowym koncie osoby trzeciej część przypisanej kwoty
należności pozostanie zrównoważona wpłatami tej osoby, wtedy ta część kwoty podlega odpisaniu.
Odpisania dokonuje się na podstawie dokumentu wewnętrznego w szczególności noty księgowe.
Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy dotyczące
zobowiązań podatkowych i opłat ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty, lecz
nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego
kwartału.

1.

2.
3.

4.

III. Kontrola terminowej realizacji zobowiązań i likwidacja nadpłat.
Kontrolę terminowej realizacji zobowiązań wykonuje się przez analizę kont podatników, według
stanu na koniec miesiąca, po zaksięgowaniu wszystkich wpłat, zwrotów, przypisów i odpisów
przypadających do końca analizowanego okresu.
Kontrola kont winna być dokonana w terminie nie dłuższym niż 14 dni po upływie każdego
miesiąca.
Osoba prowadząca analityczną ewidencję księgową dokonuje przeglądu zapisów kont podatników
w zbiorze, sprawdzając, czy należności zostały zapłacone oraz czy nie występuje na koncie
nadpłata.
Jeżeli podatnik nie zapłacił należności w terminie płatności podatku lub raty i do końca miesiąca, w
którym przypada ta płatność, osoba zobowiązana do prowadzenia ewidencji sporządza, nie później
niż po upływie do 30 dni, upomnienie, które wysyła się do dłużnika za potwierdzeniem odbioru.
Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wartość opłaty dodatkowej pobieranej przez „Pocztę
Polską” – za polecenie przesyłki listowej.

5. Nie wysyła się podatnikowi upomnienia, jeżeli wysokość zaległości nie przekracza 20,00 zł.. W
takich wypadkach na koniec roku podatkowego sporządza się jedno upomnienie obejmujące cztery
zaległe raty i doręcza zobowiązanemu za potwierdzeniem odbioru.
6. Tryb doręczania wezwań, pism urzędowych, decyzji, nakazów płatniczych oraz postępowania w
wypadku niemożności ich doręczenia podatnikom regulują przepisy art. 144–154 c ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa.
7. Jeżeli zaległości objęte upomnieniem nie zostały w całości zapłacone, sporządza się na kwoty
zaległe, nie później niż po upływie 30 dni od dnia doręczenia upomnienia, tytuły wykonawcze.
8. Jeżeli na koncie podatnika wystąpiła nadpłata, księgowa podatkowa winna wszcząć postępowanie w
trybie przepisów art. 76 § 1–3 Ordynacji podatkowej w celu rozliczenia i wydania w tej sprawie
decyzji.
9. W przypadku kiedy prowadzone jest postępowanie podatkowe w sprawie umorzenia zaległości
podatkowej, terminy określone w pkt. 7 liczone są od dnia uprawomocnienia się decyzji.
10. Zawiadomienie o terminie prowadzenia postępowania podatkowego w sprawie umorzenia
zaległości sporządza pracownik prowadzący to postępowanie i przekazuje je osobie
prowadzącej ewidencję podatkową i posiadającej akta egzekucyjne.
11. Zawiadomienie, o którym mowa pkt. 8, sporządza się według wzoru własnego, ustalonego przez
kierownika referatu, z uwzględnieniem następujących danych: numer i data wpływu wniosku
o umorzenie, numer i data postanowienia lub decyzji kończącej postępowanie w sprawie, wynik
postępowania (rozstrzygnięcie pozytywne lub negatywne), kwota należności umorzonej i jaki
okres obejmuje ta należność.
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12. Zawiadomienia przechowuje się w aktach egzekucyjnych podatników, a informacje o prowadzeniu
postępowania umorzeniowego i numerze zawiadomienia odnotowuje się na koncie podatnika.
13. Wystawione tytuły wykonawcze wraz z dołączonymi potwierdzeniami odbioru upomnienia lub
stwierdzeniem, że upomnienie nie jest wymagane (z powołaniem przepisu), wpisuje się do
ewidencji tytułów wykonawczych i przesyła do właściwego urzędu skarbowego. Urząd skarbowy
winien potwierdzić ich odbiór, zwracając kopię wykazu. W przypadku gdy egzekucję prowadzi
miejscowy organ egzekucyjny, który jest jednocześnie wierzycielem, tytuły przekazuje się do
realizacji odpowiedniej komórce egzekucyjnej.
14. O każdej zmianie stanu zaległości objętej tytułem wykonawczym lub całkowitej likwidacji tej
zaległości zawiadamia się niezwłocznie urząd skarbowy.
15. W przypadkach gdy przed podjęciem egzekucji należności podatkowych niezbędne jest
przeprowadzenie postępowania w sprawie określenia zobowiązania podatkowego, terminy
określone w pkt. 4 i 7 stosuje się, poczynając od miesiąca doręczenia decyzji. Postanowienia
Instrukcji w sprawie zawiadomień stosuje się odpowiednio.
16. W każdym roku budżetowym, w terminie do 15 czerwca i 15 grudnia roku budżetowego,
dokonuje się weryfikacji sald pod kątem występowania należności przedawnionych i
nieściągalnych.
17. Na okoliczność weryfikacji sald sporządza się protokół. Protokół przechowuje się w aktach
egzekucyjnych podatników. Weryfikacji dokonują pracownicy referatu księgowości, wyznaczeni
przez kierownika lub przez Skarbnika Gminy.
18. Sposób postępowania z zaległościami przedawnionymi określają przepisy art. 70 § 1–70a
Ordynacji podatkowej.
19. Jeżeli w wyniku przeprowadzonego postępowania wyjaśniającego nie stwierdzono, by
przedawnienie zobowiązania nastąpiło z winy pracownika w wyniku zaniechania czynności
windykacyjnych, wydaje się decyzję o odpisie zaległości. Na okoliczność udokumentowania
postępowania wyjaśniającego i braku winy pracownika sporządza się protokół.
20. Zaległości podatkowe zabezpieczone hipoteką przymusową nie przedawniają się. W tym celu na
podstawie „polecenia księgowania”, podpisanego przez kierownika jednostki lub upoważnionej
osoby dokonuje się odpisu na koncie podatkowym dłużnika . Przeksięgowania dokonuje się pod
datą upływu terminu przedawnienia określonego w przepisach Ordynacji podatkowej.
21. W razie dokonania zapłaty zabezpieczonych zaległości należy dokonać księgowana: Wn konto
130 – „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” i Ma konto 226
22. Jeżeli podatnik przeniesie własność zabezpieczonej hipoteką nieruchomości na gminę, to księguje
się na odpowiednim koncie planu kont urzędu.
23. Po uregulowaniu przez dłużnika należności zabezpieczonej hipoteką może nastąpić jej
wykreślenie, za pozwoleniem organu podatkowego. Wniosek o jego wydanie dłużnik składa
kierownikowi urzędu. Wniosek i pozwolenie podlega opłacie skarbowej.
24. W przypadku odroczenia terminu płatności zobowiązania podatkowego (zaległości podatkowej)
lub rozłożenia na raty, pracownik prowadzący ewidencję podatków i opłat w urzędzie czyni
stosowną adnotację na koncie podatkowym, a decyzję o uldze dołącza do akt sprawy i odkłada do
terminarza.
25. Jeżeli podatnik nie wpłacił w wyznaczonym terminie odroczonego podatku lub wpłacił część
wyznaczonej raty, niezwłocznie wystawia się:
a) upomnienie na kwotę pozostałą do zapłacenia i doręcza dłużnikowi – jeżeli istnieje obowiązek
lub nie doręczono go wcześniej,
b) tytuł wykonawczy na zaległości i przekazuje do właściwego urzędu skarbowego (komórki
egzekucyjnej),
c) zawiadomienie organu podatkowego o wygaśnięciu decyzji o uldze, w celu prowadzenia dalszej
egzekucji (w przypadku gdy wcześniej przekazano tytuł do realizacji i otrzymano
postanowienie organu egzekucyjnego o zawieszeniu postępowania egzekucyjnego).
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26. Jeżeli w terminie określonym w decyzji podatnik nie dokonał zapłaty odroczonego podatku lub
zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę lub nie zapłacił którejkolwiek z rat, na jakie
został rozłożony podatek lub zaległość podatkowa wraz z odsetkami za zwłokę, terminem płatności
podatku lub zaległości podatkowej objętej odroczeniem lub ratą staje się odpowiednio termin
określony w art. 47 § 1–3 ustawy – Ordynacja podatkowa.
27. W zakresie postępowania upominawczego należy stosować zasady określone w rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 27 listopada 2001 r. w sprawie wysokości kosztów upomnienia
skierowanego przez wierzyciela do zobowiązanego przed wszczęciem egzekucji administracyjnej
(Dz. U. Nr 137, poz. 1543).
28. Należności pieniężne, co do których egzekucja administracyjna może być wszczęta bez
uprzedniego doręczenia upomnienia, określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 22 listopada
2001 r. w sprawie wykonania niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w
administracji (Dz. U. Nr 137, poz. 1541).
29. Opłaty za czynności egzekucyjne reguluje ustawa z dnia 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji (tekst jednolity: Dz. U. z 2012 r. poz. 1015 z późn. zm.).
30. W zakresie naliczania odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej należy stosować zasady
określone w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. sprawie naliczania
odsetek za zwłokę oraz opłaty prolongacyjnej, a także zakresu informacji, które muszą być
zawarte w rachunkach (Dz. U. Nr 165, poz. 1373).
Powstałe nadpłaty na kontach podatkowych likwiduje się w sposób podany poniżej:
1. Nadpłaty wraz z ich oprocentowaniem podlegają zaliczeniu z urzędu na poczet zaległości
podatkowych wraz z odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie
ich braku podlegają zwrotowi z urzędu, chyba że podatnik złoży wniosek o zaliczenie nadpłaty
w całości lub w części na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych, z zastrzeżeniem pkt 2.
2. Nadpłaty, których wysokość nie przekracza wysokości kosztów upomnienia w postępowaniu
egzekucyjnym, podlegają z urzędu zaliczeniu na poczet zaległości podatkowych wraz z
odsetkami za zwłokę oraz bieżących zobowiązań podatkowych, a w razie ich braku – na poczet
przyszłych zobowiązań, chyba że podatnik wystąpi o ich zwrot.
3. Jeżeli nadpłata zostanie zaliczona na niewymagalne jeszcze zobowiązanie podatkowe tego
samego rodzaju, to przy najbliższym wymiarze tego zobowiązania potrąca się kwotę nadpłaty,
zmniejszając odpowiednio saldo na koncie podatnika.
4. W celu dokonania zwrotu lub zaliczenia nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe albo
przelania jej na inny rachunek, na wniosek podatnika, sporządza się polecenie księgowania.
5. W sprawach zaliczenia nadpłaty na poczet zaległych oraz bieżących zobowiązań podatkowych
wydaje się postanowienie, na które służy zażalenie. W przypadku zaliczenia nadpłaty na poczet
zaległości podatkowej, kwotę nadpłaty rozlicza się zgodnie z art. 55 § 2 i art. 62 § l Ordynacji
podatkowej.
6. Zwrotów nadpłat powstałych zarówno w roku bieżącym, jak i w latach ubiegłych dokonuje się
z podziałki klasyfikacji budżetowej dochodów, na którą zalicza się bieżące wpływy tego
samego rodzaju.
7. W razie zwrotu nadpłaty przekazem pocztowym wypełnia się polecenie przekazu z rachunku
bankowego urzędu na rachunek miejscowego urzędu pocztowego i dołącza wypełniony przekaz
pocztowy na wskazany przez podatnika adres.
8. Nadpłata zwracana przelewem, przekazem pocztowym jest pomniejszana o koszty jej zwrotu.
Wyciągi z rachunków bankowych, polecenia księgowania, dowody wpłat, zwrotów oraz
przeksięgowań, stanowiące podstawę księgowania i udokumentowania zapisów księgowych w
analitycznej ewidencji podatkowej, przechowuje się w porządku chronologicznym za poszczególne
miesiące.
Wgląd do kont mogą mieć kierownik jednostki, kierownik referatu, podatnik, przedstawiciel
organów kontroli i organów ścigania, w obecności pracownika prowadzącego ewidencję podatków
i opłat.
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IV. Postępowanie zabezpieczające
1. Postępowanie zabezpieczające polegające na ustanowieniu hipoteki przymusowej wszczyna się w
stosunku do podatników ( w stosunku do których Naczelnik US umorzył postępowanie
egzekucyjne z uwagi na egzekucje bezskuteczną podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego, a
kwota zaległości znacznie przewyższa kwotę opłaty za wpis do hipoteki), którzy posiadają
zaległości powyżej 800,00zł i egzekucja jest bezskuteczna, podatku rolnego, od nieruchomości i
leśnego.
2. Postępowanie polegające na ustanowieniu zastawu skarbowego prowadzi się w stosunku do
podatników podatku od środków transportu, którzy nie wpłacili 2 rat podatku. Zabezpieczenie
płatności podatku od środków transportowych może nastąpić także poprzez ustanowienie hipoteki
przymusowej, o ile podatnik nieruchomość posiada.
3. W sprawach, odnośnie do których trudno jest w normalnym trybie uzyskać informacje o
nieruchomościach i prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki, stosuje się
przepisy art. 39 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa oraz rozporządzenia
Ministra Finansów z dnia 22 sierpnia 2005 r. w sprawie wzoru oświadczenia o nieruchomościach i
prawach majątkowych mogących być przedmiotem hipoteki przymusowej (Dz. U. Nr 165, poz.
1372).
V.

Odroczenie terminów
podatkowych

płatności oraz rozkładanie na raty należności i zaległości

1. Ulgi w spłacie zobowiązań podatkowych w formie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu
płatności mogą być udzielone tylko na wniosek podatnika, złożony na piśmie.
2. Wpływające podania o rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych lub o odroczenie terminu
płatności winny być za ewidencjonowane w sekretariacie w rejestrze wpływającej do urzędu
korespondencji.
3. Pracownik sekretariatu po wpisaniu podania do rejestru i opatrzeniu datą wpływu (specjalnym
datownikiem) przekazuje podanie wraz z inną korespondencją kierownikowi jednostki, który
kieruje pismo do referatu finansowego.
4. Po otrzymaniu podania pracownik wymieniony w § 1 ust. 2 po zapoznaniu się z jego treścią
winien postąpić następująco:
 w sprawach mniejszej wagi i niebudzących wątpliwości co do uzasadnienia i udokumentowania
„ważnego interesu podatnika” bądź „interesu publicznego”, jeżeli kwota zobowiązań podatnika
nie przekracza 500 zł, i prosi o prolongowanie spłaty na krótki okres (np. 2 miesiące) – podanie o
rozłożenie na raty zobowiązań podatkowych lub o odroczenie terminu płatności należności należy
rozpatrywać bez zbędnej zwłoki, bezpośrednio po złożeniu podania zgodnie z przepisami art. 139
§ 2 Ordynacji podatkowej.

jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, np. Kwota zaległości przekracza 500 zł,
prowadzone
jest postępowanie egzekucyjne lub podatnik nie uzasadnił prośby w sposób
dostateczny, prosi o rozłożenie na raty bądź odroczenie terminu płatności na dłuższy okres (np.
10 miesięcy), pracownik załatwiający podanie winien przeprowadzić postępowanie podatkowe
przez wezwanie podatnika do:
a) uzupełnienie uzasadnienia podania (dot. Podatnika będącego osobą fizyczną) w trybie
przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz. U.
z 2012r. poz 749 z późn. zm.) przez wykazanie istnienia „ważnego interesu podatnika” lub
„ważnego interesu publicznego” (zdarzenie losowe, klęska żywiołowa, długotrwała choroba,
rekompensata z tytułu przedsiębiorcy w realizacji zadań, zagrożenie upadłością firmy, utrata
płynności finansowej itp.)
b) szczegółowego udokumentowania osiąganych dochodów, a także udokumentowania
powołanych w uzasadnieniu podania motywów (dot. Podatnika będącego osobą fizyczną) w trybie
przepisów art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej (np. Opinia banku finansującego, zaświadczenie z
urzędu skarbowego o prowadzonej egzekucji, o posiadanych zaległościach, o zaciągniętych
pożyczkach czy pobranych kredytach bankowych, o dochodzeniu należności od zleceniodawców
przed sądem itp.), szczegółowego udokumentowania powołanych w uzasadnieniu podania
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motywów, a także osiąganych dochodów ( w przypadku gdy o ulgę zwraca się osoba prawna); do
przedłożenia sprawozdań o przychodach, bilansu, opinii banku sprawującego obsługę jednostki,
zaświadczeń z urzędu skarbowego o zaległościach, zaświadczeń z banku o zaciągniętych
pożyczkach czy pobranych kredytach bankowych, pism procesowych w sprawie odzyskania
należności od niesolidnych kontrahentów, dokumentów świadczących o wielkości sprzedaży, o
pakiecie otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług itp. Dokumentów świadczących o
aktualnej sytuacji osoby prawnej – w trybie przepisów art. 189 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.
d) Złożenia w trybie przepisów art. 169 ¨§ 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa,
w związku z przepisami art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004r. O postępowaniu dotyczącym
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) – wszystkich zaświadczeń o pomocy, jaką
otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie
pomocy, jeżeli u uzyskanie pomocy de minimis ze środków publicznych ubiega się przedsiębiorca
(dot. Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i prawnymi), według wzoru określonego
w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 204r. W sprawie zaświadczeń o pomocy de
minimis
(Dz. U. Nr 187, poz. 1930)
e) złożenia w trybie przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa, w
związku z przepisami art. 37 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004r. O postępowaniu dotyczącym
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), informacji o otrzymanej pomocy publicznej,
zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i
przeznaczeniu, jeżeli o uzyskanie pomocy innej niż pomoc de minimis ze środków publicznych i
ubiega się przedsiębiorca (dot. Przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jaki i prawnymi) –
według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004r. W sprawie
informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz.
1960)
Ponadto pracownik wymieniony w § 1 ust. 2 zobowiązany jest do zbadania stanu materialnego
podatnika w miejscu jego zamieszkania (dot. Osób fizycznych ubiegających się o ulgę) dla ustalenia
faktycznej sytuacji majątkowej w drodze spisania protokołu o stanie majątkowym według wzoru nr 1
stanowiącego załącznik o Instrukcji. Chodzi tu zwłaszcza o majątek trwały (nieruchomości,
samochody, wartościowe urządzenia, oszczędności, akcje, obligacje itp.), jak i o zobowiązania
świadczące a aktualnej sytuacji majątkowej.
5. Po przeprowadzeniu postępowania wymienionego w § 2 ust. 2 lit. A, b, c, d i e, organ
podatkowy obowiązany jest zapewnić stronie w trybie art. 123 § 1 (art. 200 § 1) Ordynacji
podatkowej czynny udział w sprawie w każdym stadium postępowania, a przed wydaniem
decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów oraz
zgłoszonych żądań.
6. Po skompletowaniu materiałów z postępowania - podania o odroczenie terminu płatności na
okres do 6 miesięcy); z adnotacją księgowej o wysokości posiadanych zaległości, wysokości
narosłych odsetek za zwłokę oraz z ewentualna opinią własną w sprawie, pracownik
przekazuje kierownikowi jednostki.
7. Przed podjęciem decyzji kierownik winien zapoznać się z zebraną dokumentacją i ją
sprawdzić.
8. Podejmując decyzję po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania,
kierownik jednostki winien wziąć pod uwagę z jednej strony interes gminy, z drugiej zaś –
aktualne możliwości płatnicze podatnika, a zwłaszcza:
a) ogólną sytuację majątkową podatnika wynikającą z przeprowadzonego postępowania
omówionego w § 2 pkt 2, tj warunki materialne, jak i rodzinne oraz odmowa zastosowania
ulgi nie naruszy podstawowych warunków bytowych rodzimy bądź zakłóci normalne
funkcjonowanie ... (przedsiębiorstwa, gospodarstwa rolnego),
b) czy odroczenie terminu płatności lub rozłożenie na raty zobowiązań (ze względu na ich
wysokość) nie zakłóci realizacji planu dochodów na dany rok podatkowy, dlatego terminy rat
i odroczeń należy wyznaczać w zasadzie tak, by zaległości zostały całkowicie spłacone przed
końcem roku podatkowego.

50

9. Decyzję o rozłożeniu na raty lub odroczeniu sporządza się w dwóch egzemplarzach . Jeden
egzemplarz decyzji wysyła się wnioskodawcy, a drugi wraz z podaniem przekazuje się
pracownikowi (księgowemu) prowadzącemu indywidualne konta podatników w celu
odnotowania terminów płatności rat, zgodnie z przepisami Instrukcji w sprawie ewidencji i
poboru podatków i opłat.
10. Jeżeli decyzja o uldze (rozłożenie zobowiązań na raty bądź odroczenie spłaty zaległych
zobowiązań) podjęta została po wszczęciu egzekucji, należy o powyższym natychmiast
zawiadomić skarbowy urząd komorniczy.
11. W razie gdy odroczono termin płatności należności bądź rozłożono na raty po dokonaniu
zajęcia ruchomości lub wierzytelności i nie uchylono dokonanych czynności egzekucyjnych,
dłużnika należy uprzedzić, że mimo udzielenia mu ulgi w postaci spłaty należności w ratach
nie wolno dysponować zajętym mieniem bez zgody skarbowego urzędu komorniczego, który
dokonał zajęcia.
12. Jeżeli spłacenie rat jest możliwe tylko po zwolnieniu zajętego mienia spod zajęcia, kierownik
jednostki na prośbę dłużnika może wystąpić do komornika skarbowego o zwolnienie zajętego
mienia.
13. Dłużnikom, którzy systematycznie zalegają w płaceniu podatków, a w szczególności nie
dotrzymują ustawowych terminów wynikających z decyzji o odroczeniu zobowiązań lub
spłaty zaległości, można udzielić ulg w spłacie zaległości w zasadzie tylko w przypadkach
szczególnych, jak np. klęski żywiołowe, wypadku losowego, poważnej choroba podatnik lub
członka rodziny.
14. Decyzja przyznająca ulgę w spłacie powinna – zgodnie z treścią art. 210 § 4 Ordynacji
podatkowej – zawierać uzasadnienie prawne i faktyczne. Uzasadnienie to powinno zawierać
wskazanie faktów, które organ uznał za udowodnione, oraz dowodów, na których się oparł.
15. W uzasadnieniu decyzji odmawiającej całkowicie lub częściowo udzielenia ulgi w spłacie
należności należy wskazać na przyczyny, z powodu których powołanym w podaniu
argumentom i dowodom odmówiono wiarygodności i mocy dowodowej. W każdym razie
ocena materiału zgromadzonego w sprawie nie może nosić cech dowolności.
16. Odsetki za zwłokę od zaległości odroczonych lub rozłożonych na raty nalicza się i pobiera
do dnia złożenia wniosku przez podatnika. W uzasadnionych przypadkach można dłużnikowi
umorzyć odsetki za zwłokę od zaległości podatkowych.
17. Pracownik opracowujący decyzję o odroczeniu terminu płatności i rozłożeniu na raty
należności podatkowej bądź zaległości zobowiązany jest do naliczenia zgodnie z przepisami
należnej opłaty prolongacyjnej.
18. Pracownik prowadzący indywidualne konta pracowników winien na bieżąco śledzić
przestrzeganie przez zobowiązanych terminów płatności rat i odroczenia terminu, zgodnie z
przepisami Instrukcji w sprawie ewidencji i poboru podatków i opłat.
19. W razie niedotrzymania przez dłużnika terminu płatności rat lub terminu odroczenia i
nieprzywrócenia mu tych terminów należy wszcząć lub kontynuować wszczęte postępowanie
egzekucyjne w celu przymusowego ściągnięcia należności wraz z odsetkami i opłatą
prolongacyjną. W takich przypadkach odsetki za zwłokę od nieuiszczonej kwoty pobiera się
od dnia upływu terminu płatności określonego w przepisach podatkowych.
20. Jeżeli po wydaniu decyzji ratalnej wyjdą na jaw nowe okoliczności, z których wynika, że stan
materialny dłużnika w chwili wydania decyzji nie uzasadniał udzielenia rat w ogóle lub w
określonej decyzją wysokości, organ podatkowy może wznowić postępowanie i zmienić lub
uchylić decyzję ratalną w trybie art. 240 § 1 pkt 5 ustawy – Ordynacja podatkowa i uchylić
swoją decyzję.
W szczególności należy uchylić lub zmienić taką decyzję, jeżeli dłużnik wprowadził organ
finansowy w błąd w celu uzyskania ulg w spłacie zaległości i uniknięcia egzekucji.
21. Akta spraw związanych z odroczeniem terminu płatności ora rozłożeniem należności
podatkowych bądź zaległości na raty należy przechowywać w odrębnym segregatorze,
pogrupowane i opatrzone spisem spraw według obowiązującego rzeczowego wykazu akt
zawartego w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z 18 stycznia 2011 r. W sprawie
instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 14, poz.
67 z późn. zm.).
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22. Sprawy udzielania ulg w spłacie zobowiązań podatkowych prowadzi w jednostce osoba na
stanowisku ds. Wymiaru podatków i opłat lokalnych.
VI.

Umarzanie zaległości podatkowych i opłat

1. Zobowiązania podatkowe mogą być umarzane na wniosek podatnika lub z urzędu.
2. Umorzenia z urzędu można dokonać jedynie w sytuacjach przewidzianych w art. 67D § 1 pkt
1-4 ustawy – Ordynacja podatkowa, tj.:
a) zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się
kwoty przewyższającej wydatki egzekucyjne,
b) kwota zaległości podatkowej nie przekracza pięciokrotnej wartości kosztów upomnienia w
postępowaniu egzekucyjnym,
c) kwota zaległości podatkowej nie została zaspokojona w zakończonym postępowaniu
likwidacyjnym lub upadłościowym,
d) podatnik zmarł, nie pozostawiając żadnego majątku lub pozostawił ruchomości
niepodlegające egzekucji na podstawie odrębnych przepisów albo pozostawił przedmioty
codziennego użytku, których łączna wartość nie przekracza kwoty 5000 zł, i jednocześnie
brak jest spadkobierców innych niż Skarb Państwa lub jednostka samorządu terytorialnego
oraz nie ma możliwości orzeczenia odpowiedzialności podatkowej osoby trzeciej.
3. Wpływające podania o umorzeniu zaległości podatkowych winny być zaewidencjonowane w
sekretariacie w rejestrze wpływającej do urzędu korespondencji.
4. Pracownik sekretariatu po wpisaniu podania do rejestru i opatrzeniu datą wpływu (specjalnym
datownikiem) przekazuje podanie wraz z inną korespondencją kierownikowi jednostki, który
kieruje podanie do referatu finansowego.
5. Po otrzymaniu podania pracownik wymieniony w § 1 ust. 2 po zapoznaniu się z jego treścią
winien postąpić następująco:
 w sprawach mniejszej wagi i niebudzących wątpliwości co do uzasadnienia i udokumentowania
„ważnego interesu podatnika” bądź „interesu publicznego”, jeżeli kwota zobowiązań podatnika
nie przekracza 500 zł, a podatnik jest podopiecznym opieki społecznej bądź rencistą o niskich
dochodach, jego trudna sytuacja jest powszechnie znana i prosi o umorzenie niewielkiej kwoty
zaległości (np. 100 zł) – podanie o umorzenie należy rozpatrywać bez zbędnej zwłoki,
bezpośrednio po złożeniu podania zgodnie z przepisami art. 139 § 2 Ordynacji podatkowej.

jeżeli sprawa jest bardziej skomplikowana, np. Kwota zaległości przekracza np. 500 zł (w
zależności od miejscowych warunków), prowadzone jest postępowanie egzekucyjne lub podatnik
nie uzasadnił prośby w sposób dostateczny,
pracownik załatwiający podanie winien
przeprowadzić postępowanie przez wezwanie podatnika do:
a) do uzupełnienia uzasadnienia podania (dot. Podatnika będącego osobą fizyczną) w trybie
przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity: Dz.
U. z 2012r. poz 749 z późn. zm.) przez wykazanie istnienia „ważnego interesu podatnika” lub
„ważnego interesu publicznego” (klęska żywiołowa, długotrwała choroba, rekompensata z tytułu
przedsiębiorcy w realizacji zadań, zagrożenie upadłością firmy, utrata płynności finansowej itp.)
b) do szczegółowego udokumentowania osiąganych dochodów, a także udokumentowania
powołanych w uzasadnieniu podania motywów (dot. Podatnika będącego osobą fizyczną) w
trybie przepisów art. 189 § 1 Ordynacji podatkowej (np. Opinia banku finansującego,
zaświadczenie z urzędu skarbowego o prowadzonej egzekucji, o posiadanych zaległościach, o
zaciągniętych pożyczkach czy pobranych kredytach bankowych, o dochodzeniu należności od
zleceniodawców przed sądem itp.),
c) do szczegółowego udokumentowania powołanych w uzasadnieniu podania motywów, a także
osiąganych dochodów (w przypadku gdy o ulgę zwraca się osoba prawna); do przedłożenia
sprawozdań o przychodach, bilansu, opinii banku sprawującego obsługę jednostki, zaświadczeń z
urzędu skarbowego o zaległościach, zaświadczeń z banku o zaciągniętych pożyczkach czy
pobranych kredytach bankowych, pism procesowych w sprawie odzyskania należności od
niesolidnych kontrahentów, dokumentów świadczących o wielkości sprzedaży, o pakiecie
otrzymanych zleceń na wykonanie robót czy usług itp. Dokumentów świadczących o aktualnej
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sytuacji osoby prawnej - w trybie przepisów art. 189 § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Ordynacji podatkowej (Dz. U. z 2012 poz. 749 z późn. zm),
d) Złożenia w trybie przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa,
w związku z przepisami art. 37 ust. 1 ustawy z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu dotyczącym
pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291) – wszystkich zaświadczeń o pomocy, jaką
otrzymał w okresie ostatnich 3 lat poprzedzających dzień wystąpienia z wnioskiem o udzielenie
pomocy, jeżeli o uzyskanie pomocy de minimis ze środków publicznych ubiega się
przedsiębiorca (dot. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jak i prawnymi), według
wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 204r. w sprawie zaświadczeń
o pomocy de minimis (Dz. U. Nr 187, poz. 1930)
e) do złożenia w trybie przepisów art. 169 § 1 ustawy z 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja
podatkowa, w związku z przepisami art. 37 ust. 3 ustawy z 30 kwietnia 2004r. o postępowaniu
dotyczącym pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291), informacji o otrzymanej pomocy
publicznej, zawierającej w szczególności dane o dacie jej udzielenia, podstawie prawnej, formie i
przeznaczeniu, jeżeli o uzyskanie pomocy innej niż pomoc de minimis ze środków publicznych
ubiega się przedsiębiorca (dot. przedsiębiorców będących osobami fizycznymi, jaki i prawnymi)
– według wzoru określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów z 11 sierpnia 2004r. W sprawie
informacji o otrzymanej pomocy publicznej innej niż pomoc de minimis (Dz. U. Nr 191, poz.
1960)
6. Podjęcie decyzji o umorzeniu zaległości powinno odbywać się po dokładnym zbadaniu
sytuacji materialnej i rodzinnej zobowiązanego i zebraniu wymaganej dokumentacji.
7. Przed przystąpieniem do opracowania projektu decyzji o umorzenie, pracownik zobowiązany
jest skompletować akta w porządku chronologicznym. Następnie ustalić:
a) czy przedmiot opodatkowania (np. nieruchomość, pojazd w przypadku podatków od
środków transportowych) nadal istnieje;
b) z czego dłużnik utrzymuje się i jaka jest wysokość jego dochodów; w drodze zbadania
stanu materialnego podatnika w miejscu jego zamieszkania (dot. osób fizycznych
ubiegających się o ulgę) dla ustalenia faktycznej sytuacji majątkowej w drodze spisania
protokołu o stanie majątkowym według wzoru nr 1 stanowiącego załącznik do instrukcji.
Chodzi tu zwłaszcza o majątek trwały (nieruchomości, samochody, wartościowe urządzenia,
oszczędności, akcje, obligacje itp.), jak i zobowiązania świadczące o aktualnej sytuacji
majątkowej,
c) co się stało z zajętymi ruchomościami, jeżeli nie zostały one poprzez egzekucje zajęte ani
sprzedane, lub z zajętymi wierzytelnościami, jeżeli nie zostały one zrealizowane;
d) czy nie zachodzi możliwość wydania decyzji o nałożeniu odpowiedzialności podatkowej na
osobę trzecią bądź skierowania egzekucji do osoby odpowiedzialnej z mocy prawa,
e) czy wykorzystano wszystkie środki egzekucyjne,
f) jaki majątek ruchomy i nieruchomy dłużnik posiada,
g) ile wynosiły wymiary podatków za poszczególne lata, ile uiszczenia i aktualne zaległości.
8. Jeżeli umorzenie ma dotyczyć zaległości w podatku od nieruchomości czynnego
przedsiębiorstwa, należy ponadto zbadać akta wymiarowe za lata, z których pochodzą
zaległości, i akta z roku bieżącego, ustalić wysokość aktualnych zobowiązań, przyczyny
powstania zaległości i jak dłużnik wywiązuje się z bieżących płatności.
9. W razie gdy umorzenie ma dotyczyć zaległości rolnika, należy ustalić, jaki jest obszar i
przychodowość gospodarstwa, ilość inwentarza, czy były klęski żywiołowe, wypadki zgonów
najbliższych członków rodziny oraz jakie są perspektywy rozwojowe gospodarstwa.
10. Jeżeli podstawą umorzenia ma być niemożność ustalenia adresu dłużnika, należy zwrócić
uwagę, czy wyczerpano wszelkie możliwości w kierunku ustalenia adresu. W zapytaniach do
biur ewidencji ludności należy dokładnie podawać personalia dłużnika, które powinny się
znajdować w karcie ewidencji. Jeżeli zaległości przekraczają kwotę zł 500 zł., należy w
przypadku niemożności ustalenia adresu za pośrednictwem terenowych biur ewidencji
ludności zwracać się, podając wszelkie znane organowi podatkowemu szczegóły o dłużniku
do Centralnego Biura Adresowego w Warszawie.
11. Stan materialny dłużnika powinien być dokładnie opisany w protokole. Protokół ten powinien
być podpisany przez pracownika, przeprowadzającego badanie i przez dłużnika. Jeżeli
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protokół nie zawiera wszystkich okoliczności, mających istotne znaczenie dla ustalenia stanu
majątkowego, i możliwości płatniczych dłużnika, należy sporządzić nowy protokół w celu
usunięcia stwierdzonych braków. W razie wątpliwości co do stanu materialnego dłużnika
należy wezwać podatnika – dłużnika do wyjawienia majątku nieruchomego stosownie do art.
39 ustawy – Ordynacja podatkowa.
Jeżeli protokół badania stanu majątkowego nie nasuwa wątpliwości i jeżeli całokształt
okoliczności wskazuje, że sytuacja materialna dłużnika nie ulegnie zmianie na lepszą, jeden
aktualny protokół pochodzący z roku, w którym opracowuje się wniosek o umorzenie, może
być podstawą opracowania wniosku o umorzenie bez względu na kwotę zaległości. Jeżeli
natomiast protokół badania stanu majątkowego dotyczy zobowiązanego, którego sytuacja
materialna ulega zmianom zależnie od wyników gospodarowania (w przedsiębiorstwie lub w
gospodarstwie rolnym), albo protokół jest niedokładny lub nieaktualny, zachodzi wówczas
potrzeba ponownego zbadania stanu majątkowego dłużnika. Takie ponowne zbadanie
powinno być przeprowadzone, zależnie od potrzeb, bezpośrednio po pierwszym badaniu lub
po upływie pewnego okresu.
Po przeprowadzeniu postępowania wymienionego w § 2 ust. 2 lit. A, b, c, d i e, organ
podatkowy winien zawiadomić podatnika w trybie art. 123 § 1 (art. 200 § 1) Ordynacji
podatkowej o zapewnieniu stronie czynnego udziału w każdym stadium postępowania, a przed
wydaniem decyzji umożliwić wypowiedzenie się co do zebranych dowodów i materiałów
oraz zgłoszonych żądań.
Po skompletowaniu materiałów z postępowania (całość akt sprawy, podanie o ulgę z
zebranymi dokumentami) z adnotacją księgową o wysokości posiadanych zaległości,
wysokości narosłych odsetek za zwłokę oraz z ewentualną opinią własną w sprawie,
pracownik przekazuje kierownikowi jednostki.
Przed podjęciem decyzji kierownik winien zapoznać się z zebraną dokumentacją, sprawdzić,
czy zachowano termin przewidziany w przepisach ustawy – Ordynacja podatkowa – do
załatwienia podania.
Podejmując decyzję po zapoznaniu się z wynikami przeprowadzonego postępowania,
kierownik jednostki winien wziąć pod uwagę z jednej strony interes gminy, z drugiej zaś –
aktualne możliwości płatnicze podatnika, a zwłaszcza :
a) ogólną sytuację majątkową podatnika wynikającą z przeprowadzonego postępowania
omówionego w §2 pkt 2, tj. Warunki materialne, jak i rodzinne oraz czy odmowa
zastosowania ulgi nie naruszy podstawowych warunków bytowych rodziny, bądź zakłóci
normalne funkcjonowanie (przedsiębiorstwa lub gospodarstwa rolnego),
b) czy umorzenie zaległości (ze względu na ich wysokość) nie zakłóci realizacji planu
dochodów na dany rok podatkowy.
Decyzję w sprawie umorzenia bądź odmowy umorzenia zaległości z odpowiednim
uzasadnieniem faktycznym i prawnym sporządza się w dwóch egzemplarzach, z których jeden
doręcza się zobowiązanemu za potwierdzeniem odbioru.
Po wydaniu decyzji o umorzeniu pracownik przekazuje decyzję wraz z rejestrem umorzeń
pracownikowi (księgowemu) prowadzącemu indywidualne karty kontowe w celu dokonania
odpisów umorzonych zaległości w kartach kontowych dłużnika.
Jeżeli organ finansowy, który już wydał decyzję odmowną, dojdzie następnie do przekonania,
że zaległości te na skutek szczególnych okoliczności, o których nie wiedział przy
podejmowaniu decyzji umorzyć, może w granicach swych kompetencji uwzględnić wniosek
podatnika.
Tytuły wykonawcze dotyczące zaległości, które zostały umorzone, podlegają wykreśleniu z
ewidencji tytułów wykonawczych. Decyzję o umorzeniu wraz z tytułami wykonawczymi i
wszystkimi dokumentami składa się jako jedną sprawę do akt spraw ostatecznie załatwionych,
w oddzielnym zbiorze, po uczynieniu właściwej adnotacji w ewidencji tytułów
wykonawczych.
Jeżeli umorzenie dotyczy części zaległości, tytuł wykonawczy należy zaktualizować. Decyzja
o częściowym umorzeniu pozostaje przy tytule wykonawczym aż do jego likwidacji.
O ile sprawę skierowano na drogę postępowania egzekucyjnego, należy bezzwłocznie o
umorzeniu zaległości poinformować komornika skarbowego, wycofując tytuł wykonawczy.
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23. Dla umorzeń zaległości podatkowych księgowa prowadzi osobny rejestr umorzeń według
przepisanego wzoru.
24. W celu wyeliminowania umorzeń większych zaległości, niż figurują na kontach podatników,
należy w dniu wydania decyzji o umorzeniu upewnić się w referacie księgowości co do stanu
tego konta i uzyskać parafę pracownika (księgowego) prowadzącego indywidualne karty
kontowe, stwierdzając zgodność stanu zaległości z kwotą podaną w decyzji o umorzeniu).
25. Jeżeli organ finansowy uzna, że okoliczności sprawy uzasadniają umorzenie tylko części
zaległości, a resztę dłużnik powinien zapłacić, nie należy wydawać decyzji o częściowym
umorzeniu zaległości i odmowie umorzenia pozostałej części zaległości podatkowej.
26. Jeżeli zostało wniesione odwołanie od wymiaru należności podatkowych, nie należy
zasadniczo wydawać decyzji o umorzeniu, dopóki nie zostanie zakończone postępowanie
odwoławcze.
27. W razie stwierdzenia, że dłużnik wprowadził w błąd organ finansowy co do swej sytuacji
materialnej lub co do szczególnych okoliczności, które były podstawą umorzenia zaległości,
należy wznowić postępowanie na mocy przepisów 240 § 1 pkt 5 ustawy – Ordynacja
podatkowa i uchylić swoją decyzję o umorzeniu.
28. Sprawy umorzeń zaległości podatkowych w Urzędzie Miejskim w Książu prowadzi osoba na
stanowisku ds. Wymiaru podatków i opłat podatkowych, wykonując czynności związane z
przygotowaniem i opracowaniem projektu decyzji.
29. Decyzja w sprawie umorzenia zaległości powinna zawierać uzasadnienie faktyczne.
30. Stosowanie do przepisów art. 37 ust.1 pkt.2 lit f ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2013 poz. 885 z późn. zm.) pracownik na stanowisku ds. Wymiaru
podatków i opłat podatkowych podaje do publicznej wiadomości, w terminie do 31 maja
następnego roku, wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych
nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg,
odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty, przez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w
Urzędzie Gminy. Wykaz ma zawierać imię i nazwisko, wysokość umorzonej kwoty oraz
przyczyny umorzenia.
VII. Akta egzekucyjne podatników
1. Akta egzekucyjne podatników prowadzi się w celu ustalenia, czy należność podatkowa była
egzekwowana w trybie administracyjnym, czy wobec podatnika prowadzone było postępowanie
zabezpieczające, postępowanie w sprawie wyjawienia majątku, postępowanie w sprawie
przeniesienia odpowiedzialności na osoby trzecie, czy należność zgłoszono do masy upadłości oraz
czy wierzytelność nie jest przedawniona. Akta egzekucyjne zapewnić mają ustalenie przyczyn i
terminów zawieszenia i przerwania biegu terminu przedawnienia.
2. Akta egzekucyjne, stanowiące zbiór dokumentów i informacji związanych z egzekucją należności
podatkowych w odniesieniu do poszczególnych dłużników, prowadzone są w zbiorach założonych dla
poszczególnych wsi, a w ramach zbioru dla wsi, dla poszczególnych podatników. Akta osób prawnych
prowadzone są z podziałem na poszczególnych podatników.
3. Zbiór dokumentów składających się na AKTA EGZEKUCYJNE oznacza się jako:
F316…./…/… – Akta egzekucyjne osób fizycznych i prawnych,
4. Akta poszczególnych podatników przechowuje się do czasu likwidacji salda zaległości.
Do archiwum przekazuje się dokumenty wyłączone z akt, dotyczące poszczególnych
podatników, u których nie figurują zaległości, a wierzytelność gminy została wyegzekwowana
lub wygasła w inny sposób, zgodnie z przepisami Ordynacji podatkowej.
Tytuły wykonawcze:
Jeżeli zobowiązanie powstaje z mocy prawa, a podatnik nie złożył deklaracji, wydano także decyzję
określającą wysokość zobowiązania po stwierdzeniu braku wpłat, pracownik księgowości
przygotowuje
tytuł
wykonawczy
na
właściciela
nieruchomości
zamieszkałej
do akceptacji i podpisu przez osobę upoważnioną.

55

Tytuł wykonawczy powinien być wystawiony zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zestawienie
tytułów wykonawczych wraz z kopią tytułów zostawia się w aktach.
Pierwsze tytuły wykonawcze wystawiane są nie później niż do 9 miesięcy od upływu terminu
płatności opłaty. Tytuł wykonawczy podpisuje osoba upoważniona do podpisu. Tytuł wykonawczy
przekazuje się do dalszej egzekucji administracyjnej, celem ściągnięcia zaległości.
Zgodnie z art.6qa – ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach - organem egzekucyjnym
uprawnionym do stosowania wszystkich środków egzekucyjnych, z wyjątkiem egzekucji z
nieruchomości z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wójt, burmistrz,
prezydent miasta.
VIII . Postępowanie z dotacjami udzielonymi przez jednostkę samorządu terytorialnego
1. Obowiązek zwrotu do budżetu jednostki samorządu terytorialnego części dotacji
niewykorzystanej w ustalonym terminie określono w art. 251 ustawy o finansach publicznych.
2. Obowiązki i terminy zwrotu dotacji nienależnej lub pobranej w nadmiernej wysokości oraz dotacji
wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem uregulowano w art. 252 ustawy o finansach
publicznych. Egzekucja obowiązku zwrotu dotacji dokonywana jest w trybie przepisów ustawy
z 17.06.1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
3.Dotacje pod względem formalno- rachunkowym sprawdzane są przez pracownika z Referatu
Finansowego, natomiast pod względem merytorycznym w referacie, gdzie został złożony wniosek o
przyznanie dotacji.
4.Po dokonaniu sprawdzenia formalno – rachunkowego wraz z uwagami lub bez uwag - referat
finansowy przekazuje całość dokumentacji do pracownika merytorycznego celem wystawienia
informacji o prawidłowości – zaakceptowaniu rozliczenia lub nieprawidłowości, zwrotu dotacji w
całości lub w części.
5. W terminie 7 dni od stwierdzenia faktu nieprawidłowości pracownik merytoryczny wszczyna
postępowanie administracyjne. W tym celu wystawia zawiadomienie o wszczęciu
postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu do budżetu Gminy Książ Wlkp. kwoty dotacji
przypadającej do zwrotu, jednocześnie zawiadamia stronę o przysługującym jej terminie do
wypowiedzenia się w sprawie zebranego materiału dowodowego. Oryginał zawiadomienia
przekazywany jest stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, natomiast kopia zawiadomienia jest
wpinana do akt sprawy.
6. A w przypadku prowadzenia postępowania dowodowego po jego zakończeniu po upływie 10 dni od
dnia otrzymania potwierdzenia odbioru zawiadomienia o wszczęciu postępowania, pracownik
merytoryczny wystawia zawiadomienie o zakończeniu postępowania. Oryginał zawiadomienia
pracownik przekazuje stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, a kopię wpina do akt.
7. W terminie 10 dni od dnia otrzymania potwierdzenia odbioru zawiadomienia o zakończeniu
postępowania, pracownik merytoryczny wystawia decyzję w 3 egzemplarzach z przeznaczeniem
oryginału dla dotowanego za zwrotnym potwierdzeniu odbioru, pierwszej kopii z przeznaczeniem do
wpięcia do akt, drugiej kopii dla pracownika Referatu Finansowego na stanowisku ds. budżetu –
rozrachunki i rozliczenia dochodów i wydatków nie podatkowych celem wszczęcia czynności
windykacyjnych.
8. Pracownik Referatu Finansowego na stanowisku ds. budżetu – rozrachunki i rozliczenia dochodów i
wydatków nie podatkowych po otrzymaniu kopii decyzji, w terminie 30 dni od dnia uprawomocnienia
się decyzji wystawia upomnienie i wysyła stronie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
10. Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia upomnienia pracownik w terminie 20 dni wystawia
tytuł wykonawczy.
IX. Wystawianie wezwań do zapłaty.
1. Księgowy prowadzący ewidencję księgową opłat i dochodów z tytułu niezapłaconej faktury VAT,
zobowiązany jest do kontroli wpłat.
2. Jeżeli należności nie zostały zapłacone w terminie określonym na fakturze VAT, księgowy
wystawia i przesyła dłużnikowi wezwanie do zapłaty zawierające wezwanie do wykonania
obowiązku z zagrożeniem skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego.
3. Księgowy sporządza wezwanie do zapłaty w dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem oryginału
dla zobowiązanego, kopię zaś pozostawia w swoich aktach.
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4. Wystawione wezwania numeruje narastająco w danym roku kalendarzowym i ewidencjonuje
w prowadzonej do tego celu ewidencji wezwań.
5. Numer wezwania do zapłaty umieszcza także na potwierdzeniu odbioru wezwania do zapłaty.
6. Wezwania do zapłaty wysyła za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.
7. W przypadku, gdy księgowy nie otrzyma zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania do zapłaty,
wysyła ponownie wezwanie.
8. Otrzymane potwierdzenie odbioru wezwania do zapłaty, księgowy podpina pod kopię wezwania
i przechowuje w rejestrze wezwań do zapłaty.
X. Kierowanie spraw na drogę postępowania sądowego.
1. Po otrzymaniu zwrotnego potwierdzenia odbioru wezwania do zapłaty i nieuregulowaniu
zaległości w całości lub tylko w części w wyznaczonym terminie, księgowy kieruje wniosek wraz
z dokumentami potwierdzającymi istnienie i wysokość zaległości do Radcy Prawnego.
2. Kserokopie dokumentów przekazywane do Radcy Prawnego księgowy potwierdza za zgodność z
oryginałem.
3. W przypadku dokonania przez zobowiązanego wpłaty na poczet należności objętej
postępowaniem sądowym – księgowy po zaksięgowaniu wpłaty zawiadamia o wpłacie Radcę
Prawnego.
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Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 9 /2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku

Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową Projektu pt: „Szkoła drogą
do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Książ Wlkp.”
w ramach Poddziałania 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej
jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych” Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.
Rozdział I
Sprawy ogólne
1. Dokumentacja określa zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,
zwanym w dalszej części „Urzędem” przy realizacji Projektu pt: : „Szkoła drogą
do sukcesu – wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z Gminy Książ Wlkp.”
zwanym dalej „ Projektem”.
2. Dla obsługi Projektu został wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Spółdzielczy Bank
Ludowy w Śremie O/Książ Wlkp. o numerze 38 9084 1026 0301 0796 2000 0006
za pośrednictwem, którego dokonywane będą przepływy finansowe związane z realizacją Projektu.
3. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych do obsługi Projektu jest siedziba Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio: miesiąc,
kwartał, rok.
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. ujmowane są wszystkie wydatki na
realizację Projektu zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale 801 rozdz. 80101.
6. Źródła finansowania będą oznaczone czwartą cyfrą dodaną do paragrafu rodzajowego wydatku.
Do części wydatków kwalifikowanych, finansowanych ze środków funduszy unijnych dodawana
będzie czwarta cyfra „7”, do części wydatków kwalifikowanych finansowanych ze środków
własnych dodawana będzie czwarta cyfra „9”.
7. Na koniec każdego miesiąca na podstawie analityki dokonuje się księgowania zaangażowania
wydatków budżetowych.
8. Urząd Miejski w Książu Wlkp. prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania
budżetu Gminy (organ) i osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zdarzeń gospodarczych
zachodzących w Urzędzie Miejskim – jako jednostce.

9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym rozdziale podlegają zasadom prowadzenia rachunkowości,
58

określonym w innych zarządzeniach wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących Projektu prowadzona jest przez Urząd Miejski
komputerowo (osobno dla organu – Gminy i osobno dla jednostki –Urzędu Miejskiego)
w programie „FKB+” –System Finansowo – Księgowy Księgowości Budżetowej - Autor:
Systemy komputerowe „RADIX” Gdańsk z bieżącymi aktualizacjami.
11. Zakładowy Plan kont dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. obowiązujący
w Urzędzie przy realizacji Projektu ustala: konta syntetyczne i analityczne oraz konta
pozabilansowe. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki
dla danego konta syntetycznego w planie kont.
12. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald.
13. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe - oryginały. Zdarzenia
gospodarcze związane z realizacją Projektu, księgowane będą chronologicznie pod pozycją
kolejną nadaną podczas dekretacji w ewidencji organu i jednostki.
14. Oryginały dokumentów księgowych związanych z Projektem przechowywane będą w oddzielnych
segregatorach w księgowości budżetowej przez okres określony w umowie o dofinansowanie
Projektu.
15. Pozostałe dokumenty dotyczące Projektu (wniosek o dofinansowanie projektu, dokumentacja
przetargowa, umowy itp. ) przechowywane będą w referacie merytorycznym nadzorującym
realizację Projektu tj. w Referacie Obywatelsko-Organizacyjnym.

Rozdział II
Plan kont oraz obieg i kontrola dokumentów
1. Do ewidencji operacji gospodarczych związanych z Projektem stosowany będzie plan kont wg
poniższych tabel:
a) dla organu – gminy
Symbol konta
133
223
901
902
961

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Rachunek budżetu
Rozliczenie wydatków budżetowych
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Niedobór lub nadwyżka budżetu

b) dla jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego
Symbol konta
013
014
021
072

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Pozostałe środki trwałe
Zbiory biblioteczne
Pozostałe wartości niematerialne i prawne
Umorzenie pozostałych środków trwałych
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130
201
222
223
225
229
231
240
401
404
405
720
800
860
980
998

oraz wartości niematerialnych i prawnych
Rachunek bieżący jednostki
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
Rozrachunki z budżetami
Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe rozrachunki
Zużycie materiałów i wyposażenia
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
dla pracowników
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Fundusz jednostki
Wynik finansowy
Konta pozabilansowe
Plan finansowy wydatków budżetowych
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku
bieżącego

2. W celu wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji w/wym. Projektu stosowany będzie
kod/zadanie o numerze 10, który pozwala na identyfikację operacji księgowych.
3. Dokumenty stanowiące podstawę dokonywania płatności i księgowania powinny być poddane
kontroli przed zrealizowaniem i zaksięgowaniem. Każdy dowód księgowy powinien być
sprawdzony:
a) pod względem merytorycznym - to znaczy, że osoba odpowiedzialna za realizacje projektu
dokonuje opisu rachunku zgodnie z ustalonym wzorem. Sprawdza rzetelność, celowość
i legalność zawartych w tym dokumencie danych co powinno być poświadczone podpisem,
b) pod względem formalno-rachunkowym - to znaczy, że dowód został wystawiony
w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dane liczbowe nie
zawierają błędów rachunkowych. Kontrola formalno-rachunkowa powinna być
poświadczona podpisem upoważnionej osoby
i zatwierdzony.
4. Dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym i opisane podlegają sprawdzeniu
pod względem formalnym i rachunkowym przez pracowników referatu finansowego, którzy
dokonują dekretacji księgowej, przekazują do zapłaty, a następnie nadają im numer ewidencji
księgowej.
5. Za dokumenty księgowe dotyczące realizacji Projektu oraz umowę o dofinansowanie Projektu
odpowiada Skarbnik Gminy.
6. Za pozostałe dokumenty dotyczące realizacji Projektu np. wniosek o dofinansowanie projektu,
wszystkie uzupełnienia, dokumentacja związana z przeprowadzeniem procedury przetargowej,
umowy odpowiada Koordynator projektu.

60

Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 9 /2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 03 lutego 2014 roku

Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową Projektu pt: „Doskonalenie
funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania”
współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu
Społecznego, Priorytetu V – Dobre zarządzanie, Działania 5.1 – Wzmocnienie potencjału
administracji samorządowej, Poddziałania 5.2.1 Modernizacja zarządzania
w administracji samorządowej.
Rozdział I
Sprawy ogólne
1. Dokumentacja określa zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,
zwanym w dalszej części „Urzędem” przy realizacji Projektu pt: : „Doskonalenie
funkcjonowania JST poprzez wdrożenie systemowego podejścia do zarządzania”
zwanym dalej „ Projektem”.
2. Dla obsługi Projektu został wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Spółdzielczy Bank
Ludowy w Śremie O/Książ Wlkp. o numerze 23 9084 1026 2004 0301 0796 0007
za pośrednictwem, którego dokonywane będą przepływy finansowe związane z realizacją Projektu.
3. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych do obsługi Projektu jest siedziba Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio: miesiąc,
kwartał, rok.
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. ujmowane są wszystkie wydatki na
realizację Projektu zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale 750 rozdz. 75023.
6. Źródła finansowania będą oznaczone czwartą cyfrą dodaną do paragrafu rodzajowego wydatku.
Do części wydatków kwalifikowanych, finansowanych ze środków funduszy unijnych dodawana
będzie czwarta cyfra „7”, do części wydatków kwalifikowanych finansowanych ze środków
własnych dodawana będzie czwarta cyfra „9”.
7. Na koniec każdego miesiąca na podstawie analityki dokonuje się księgowania zaangażowania
wydatków budżetowych.
8. Urząd Miejski w Książu Wlkp. prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania
budżetu Gminy (organ) i osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zdarzeń gospodarczych
zachodzących w Urzędzie Miejskim – jako jednostce.
9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym rozdziale podlegają zasadom prowadzenia rachunkowości,
określonym w innych zarządzeniach wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących Projektu prowadzona jest przez Urząd Miejski
komputerowo (osobno dla organu – Gminy i osobno dla jednostki –Urzędu Miejskiego)
w programie „FKB+” –System Finansowo – Księgowy Księgowości Budżetowej - Autor:
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Systemy komputerowe „RADIX” Gdańsk z bieżącymi aktualizacjami.
11. Zakładowy Plan kont dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. obowiązujący
w Urzędzie przy realizacji Projektu ustala: konta syntetyczne i analityczne oraz konta
pozabilansowe. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki
dla danego konta syntetycznego w planie kont.
12. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald.
13. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe - oryginały. Zdarzenia
gospodarcze związane z realizacją Projektu, księgowane będą chronologicznie pod pozycją
kolejną nadaną podczas dekretacji w ewidencji organu i jednostki.
14. Oryginały dokumentów księgowych związanych z Projektem przechowywane będą w oddzielnych
segregatorach w księgowości budżetowej przez okres określony w umowie o dofinansowanie
Projektu.
15. Pozostałe dokumenty dotyczące Projektu (wniosek o dofinansowanie projektu, umowy itp.)
przechowywane będą w referacie merytorycznym nadzorującym realizację Projektu tj. w Referacie
Obywatelsko-Organizacyjnym.

Rozdział II
Plan kont oraz obieg i kontrola dokumentów
1. Do ewidencji operacji gospodarczych związanych z Projektem stosowany będzie plan kont wg
poniższych tabel:
c) dla organu – gminy
Symbol konta
133
223
901
902
961

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Rachunek budżetu
Rozliczenie wydatków budżetowych
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Niedobór lub nadwyżka budżetu

d) dla jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego
Symbol konta
011
013
020
071
072
130
201
222
223

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Środki trwałe
Pozostałe środki trwałe
Wartości niematerialne i prawne
Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Umorzenie pozostałych środków trwałych
oraz wartości niematerialnych i prawnych
Rachunek bieżący jednostki
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
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225
229
231
240
401
402
404
405
409
720
750
800
860
980
998

Rozrachunki z budżetami
Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
Pozostałe rozrachunki
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
dla pracowników
Pozostałe koszty rodzajowe
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Przychody finansowe
Fundusz jednostki
Wynik finansowy
Konta pozabilansowe
Plan finansowy wydatków budżetowych
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku
bieżącego

2. W celu wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji w/wym. Projektu stosowany będzie
kod/zadanie o numerze 11, który pozwala na identyfikację operacji księgowych.
3. Dokumenty stanowiące podstawę dokonywania płatności i księgowania powinny być poddane
kontroli przed zrealizowaniem i zaksięgowaniem. Każdy dowód księgowy powinien być
sprawdzony:
a) pod względem merytorycznym - to znaczy, że osoba odpowiedzialna za realizacje projektu
dokonuje opisu rachunku zgodnie z ustalonym wzorem. Sprawdza rzetelność, celowość
i legalność zawartych w tym dokumencie danych co powinno być poświadczone podpisem,
b) pod względem formalno-rachunkowym - to znaczy, że dowód został wystawiony
w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dane liczbowe nie
zawierają błędów rachunkowych. Kontrola formalno-rachunkowa powinna być
poświadczona podpisem upoważnionej osoby
i zatwierdzony.
4. Dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym i opisane podlegają sprawdzeniu
pod względem formalnym i rachunkowym przez pracowników referatu finansowego, którzy
dokonują dekretacji księgowej, przekazują do zapłaty, a następnie nadają im numer ewidencji
księgowej.
5. Za dokumenty księgowe dotyczące realizacji Projektu oraz umowę o dofinansowanie Projektu
odpowiada Skarbnik Gminy.
6. Za pozostałe dokumenty dotyczące realizacji Projektu np. wniosek o dofinansowanie projektu,
wszystkie uzupełnienia, umowy odpowiada Koordynator projektu.

63

Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 9/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku

Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową Operacji pn: „Modernizacja
świetlic wiejskich w Konarzycach i Kiełczynku” w ramach działania 413 „Wdrożenie
lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom
przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata
2007-2013
Rozdział I
Sprawy ogólne
1. Dokumentacja określa zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,
zwanym w dalszej części „Urzędem” przy realizacji operacji pn: : „Modernizacja świetlic
wiejskich w Konarzycach i Kiełczynku” zwanym dalej „Operacją”.
2. Dla obsługi operacji został wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Spółdzielczy Bank
Ludowy w Śremie O/Książ Wlkp. o numerze 66 9084 1026 2004 0301 0796 0009
za pośrednictwem, którego dokonywane będą przepływy finansowe związane z realizacją Operacji.
3. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych do obsługi Operacji jest siedziba Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio: miesiąc,
kwartał, rok.
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. ujmowane są wszystkie wydatki na
realizację Operacji zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale 921 rozdz. 92109.
6. Źródła finansowania będą oznaczone czwartą cyfrą dodaną do paragrafu rodzajowego wydatku.
Do części wydatków kwalifikowanych, finansowanych ze środków funduszy unijnych dodawana
będzie czwarta cyfra „8”, do części wydatków finansowanych ze środków własnych dodawana
będzie czwarta cyfra „9”.
7. Na koniec każdego miesiąca na podstawie analityki dokonuje się księgowania zaangażowania
wydatków budżetowych.
8. Urząd Miejski w Książu Wlkp. prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania
budżetu Gminy (organ) i osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zdarzeń gospodarczych
zachodzących w Urzędzie Miejskim – jako jednostce.
9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym rozdziale podlegają zasadom prowadzenia rachunkowości,
określonym w innych zarządzeniach wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących Operacji prowadzona jest przez Urząd Miejski
komputerowo (osobno dla organu – Gminy i osobno dla jednostki –Urzędu Miejskiego)
w programie „FKB+” –System Finansowo – Księgowy Księgowości Budżetowej - Autor:
Systemy komputerowe „RADIX” Gdańsk z bieżącymi aktualizacjami.
11. Zakładowy Plan kont dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. obowiązujący
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w Urzędzie przy realizacji Operacji ustala: konta syntetyczne i analityczne oraz konta
pozabilansowe. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki
dla danego konta syntetycznego w planie kont.
12. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald.
13. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe - oryginały. Zdarzenia
gospodarcze związane z realizacją Operacji, księgowane będą chronologicznie pod pozycją
kolejną nadaną podczas dekretacji w ewidencji organu i jednostki.
14. Oryginały dokumentów księgowych związanych z Operacją przechowywane będą w oddzielnych
segregatorach w księgowości budżetowej przez okres określony w umowie o dofinansowanie
Operacji.
15. Pozostałe dokumenty dotyczące Operacji (wniosek o dofinansowanie projektu, umowy itp.)
przechowywane będą w referacie merytorycznym nadzorującym realizację Operacji tj. w Referacie
Gospodarczym.

Rozdział II
Plan kont oraz obieg i kontrola dokumentów
1. Do ewidencji operacji gospodarczych związanych z Operacją stosowany będzie plan kont wg
poniższych tabel:
a) dla organu – gminy
Symbol konta
133
223
901
902
961

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Rachunek budżetu
Rozliczenie wydatków budżetowych
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Niedobór lub nadwyżka budżetu

b) dla jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego
Symbol konta
011
080
071
130
222
223
240
720
800
810

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Środki trwałe
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Rachunek bieżący jednostki
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
Pozostałe rozrachunki
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Fundusz jednostki
Dotacje budżetowe, płatności z budżetu
środków europejskich oraz środki z budżetu
na inwestycje
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860
980
998

Wynik finansowy
Konta pozabilansowe
Plan finansowy wydatków budżetowych
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku
bieżącego

2. W celu wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji w/wym. Operacji stosowany będzie
kod/zadanie o numerze 12, który pozwala na identyfikację operacji księgowych.
3. Dokumenty stanowiące podstawę dokonywania płatności i księgowania powinny być poddane
kontroli przed zrealizowaniem i zaksięgowaniem. Każdy dowód księgowy powinien być
sprawdzony:
a) pod względem merytorycznym - to znaczy, że osoba odpowiedzialna za realizacje projektu
dokonuje opisu rachunku zgodnie z ustalonym wzorem. Sprawdza rzetelność, celowość
i legalność zawartych w tym dokumencie danych co powinno być poświadczone podpisem,
b) pod względem formalno-rachunkowym - to znaczy, że dowód został wystawiony
w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dane liczbowe nie
zawierają błędów rachunkowych. Kontrola formalno-rachunkowa powinna być
poświadczona podpisem upoważnionej osoby
i zatwierdzony.
4. Dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym i opisane przez pracowników
referatu gospodarczego podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym przez
pracowników referatu finansowego, którzy dokonują dekretacji księgowej, przekazują do zapłaty,
a następnie nadają im numer ewidencji księgowej.
5. Za dokumenty księgowe dotyczące realizacji Operacji oraz umowę o dofinansowanie Operacji
odpowiada Skarbnik Gminy.
6. Za pozostałe dokumenty dotyczące realizacji Operacji np. wniosek o dofinansowanie projektu,
wszystkie uzupełnienia, umowy odpowiada Kierownik Referatu Gospodarczego.

66

Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 9/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku

Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową Operacji pt: „Utworzenie małej
infrastruktury turystycznej – plac zabaw dla dzieci” w ramach działania 413
„Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów w ramach
działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
Rozdział I
Sprawy ogólne
1. Dokumentacja określa zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,
zwanym w dalszej części „Urzędem” przy realizacji operacji pt: : „Utworzenie małej
infrastruktury turystycznej – plac zabaw dla dzieci” zwanym dalej „Operacją”.
2. Dla obsługi operacji został wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Spółdzielczy Bank
Ludowy w Śremie O/Książ Wlkp. o numerze 12 9084 1026 2004 0301 0796 0011
za pośrednictwem, którego dokonywane będą przepływy finansowe związane z realizacją Operacji.
3. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych do obsługi Operacji jest siedziba Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio: miesiąc,
kwartał, rok.
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. ujmowane są wszystkie wydatki na
realizację Operacji zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale 630 rozdz. 63003.
6. Źródła finansowania będą oznaczone czwartą cyfrą dodaną do paragrafu rodzajowego wydatku.
Do części wydatków kwalifikowanych, finansowanych ze środków funduszy unijnych dodawana
będzie czwarta cyfra „8”, do części wydatków finansowanych ze środków własnych dodawana
będzie czwarta cyfra „9”.
7. Na koniec każdego miesiąca na podstawie analityki dokonuje się księgowania zaangażowania
wydatków budżetowych.
8. Urząd Miejski w Książu Wlkp. prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania
budżetu Gminy (organ) i osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zdarzeń gospodarczych
zachodzących w Urzędzie Miejskim – jako jednostce.
9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym rozdziale podlegają zasadom prowadzenia rachunkowości,
określonym w innych zarządzeniach wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących Operacji prowadzona jest przez Urząd Miejski
komputerowo (osobno dla organu – Gminy i osobno dla jednostki –Urzędu Miejskiego)
w programie „FKB+” –System Finansowo – Księgowy Księgowości Budżetowej - Autor:
Systemy komputerowe „RADIX” Gdańsk z bieżącymi aktualizacjami.
11. Zakładowy Plan kont dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. obowiązujący
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w Urzędzie przy realizacji Operacji ustala: konta syntetyczne i analityczne oraz konta
pozabilansowe. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki
dla danego konta syntetycznego w planie kont.
12. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald.
13. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe - oryginały. Zdarzenia
gospodarcze związane z realizacją Operacji, księgowane będą chronologicznie pod pozycją
kolejną nadaną podczas dekretacji w ewidencji organu i jednostki.
14. Oryginały dokumentów księgowych związanych z Operacją przechowywane będą w oddzielnych
segregatorach w księgowości budżetowej przez okres określony w umowie o dofinansowanie
Operacji.
15. Pozostałe dokumenty dotyczące Operacji (wniosek o dofinansowanie projektu, umowy itp.)
przechowywane będą w referacie merytorycznym nadzorującym realizację Operacji tj. w Referacie
Gospodarczym.

Rozdział II
Plan kont oraz obieg i kontrola dokumentów
1. Do ewidencji operacji gospodarczych związanych z Operacją stosowany będzie plan kont wg
poniższych tabel:
a) dla organu – gminy
Symbol konta
133
223
901
902
961

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Rachunek budżetu
Rozliczenie wydatków budżetowych
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Niedobór lub nadwyżka budżetu

b) dla jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego
Symbol konta
011
013
071
072

080
130
201
222
223
240

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Środki trwałe
Pozostałe środki trwałe
Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Umorzenie pozostałych środków trwałych,
wartości niematerialnych i prawnych oraz
zbiorów bibliotecznych
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Rachunek bieżący jednostki
Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
Pozostałe rozrachunki
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400
401
402
720
800
810

860
980
998

Amortyzacja
Zużycie materiałów i energii
Usługi obce
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Fundusz jednostki
Dotacje budżetowe, płatności z budżetu
środków europejskich oraz środki z budżetu
na inwestycje
Wynik finansowy
Konta pozabilansowe
Plan finansowy wydatków budżetowych
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku
bieżącego

2. W celu wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji w/wym. Operacji stosowany będzie
kod/zadanie o numerze 13, który pozwala na identyfikację operacji księgowych.
3. Dokumenty stanowiące podstawę dokonywania płatności i księgowania powinny być poddane
kontroli przed zrealizowaniem i zaksięgowaniem. Każdy dowód księgowy powinien być
sprawdzony:
a) pod względem merytorycznym - to znaczy, że osoba odpowiedzialna za realizacje projektu
dokonuje opisu rachunku zgodnie z ustalonym wzorem. Sprawdza rzetelność, celowość
i legalność zawartych w tym dokumencie danych co powinno być poświadczone podpisem,
b) pod względem formalno-rachunkowym - to znaczy, że dowód został wystawiony
w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dane liczbowe nie
zawierają błędów rachunkowych. Kontrola formalno-rachunkowa powinna być
poświadczona podpisem upoważnionej osoby
i zatwierdzony.
4. Dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym i opisane przez pracowników
referatu gospodarczego podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym przez
pracowników referatu finansowego, którzy dokonują dekretacji księgowej, przekazują do zapłaty,
a następnie nadają im numer ewidencji księgowej.
5. Za dokumenty księgowe dotyczące realizacji Operacji odpowiada Skarbnik Gminy.
6. Za pozostałe dokumenty dotyczące realizacji Operacji np. wniosek o dofinansowanie, umowę
o dofinansowanie, wszystkie uzupełnienia odpowiada Kierownik Referatu Gospodarczego.
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Załącznik Nr 9
do Zarządzenia Nr 9/2014
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 3 lutego 2014 roku

Przepisy wewnętrzne regulujące gospodarkę finansową Operacji pt: „Budowa siłowni
zewnętrznej na terenie rekreacyjnym: w parku miejskim w Książu Wlkp.” w ramach
działania 413 „Wdrożenie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie małych projektów
w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007-2013
Rozdział I
Sprawy ogólne
1. Dokumentacja określa zasady rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,
zwanym w dalszej części „Urzędem” przy realizacji operacji pt: : „Budowa siłowni zewnętrznej
na terenie rekreacyjnym: w parku miejskim w Książu Wlkp.” zwanym dalej
„Operacją”.
2. Dla obsługi operacji został wyodrębniony rachunek bankowy prowadzony przez Spółdzielczy Bank
Ludowy w Śremie O/Książ Wlkp. o numerze 82 9084 1026 2004 0301 0796 0012
za pośrednictwem, którego dokonywane będą przepływy finansowe związane z realizacją Operacji.
3. Miejscem prowadzenia ksiąg rachunkowych do obsługi Operacji jest siedziba Urzędu Miejskiego
w Książu Wlkp. ul. Stacha Wichury 11a.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio: miesiąc,
kwartał, rok.
5. W planie finansowym Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. ujmowane są wszystkie wydatki na
realizację Operacji zgodnie z klasyfikacją budżetową w dziale 926 rozdz. 92695.
6. Źródła finansowania będą oznaczone czwartą cyfrą dodaną do paragrafu rodzajowego wydatku.
Do części wydatków kwalifikowanych, finansowanych ze środków funduszy unijnych dodawana
będzie czwarta cyfra „8”, do części wydatków finansowanych ze środków własnych dodawana
będzie czwarta cyfra „9”.
7. Na koniec każdego miesiąca na podstawie analityki dokonuje się księgowania zaangażowania
wydatków budżetowych.
8. Urząd Miejski w Książu Wlkp. prowadzi osobne księgi rachunkowe dla ewidencji wykonania
budżetu Gminy (organ) i osobne księgi rachunkowe dla ewidencji zdarzeń gospodarczych
zachodzących w Urzędzie Miejskim – jako jednostce.
9. Sprawy nieuregulowane w niniejszym rozdziale podlegają zasadom prowadzenia rachunkowości,
określonym w innych zarządzeniach wewnętrznych obowiązujących w Urzędzie Gminy.
10. Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących Operacji prowadzona jest przez Urząd Miejski
komputerowo (osobno dla organu – Gminy i osobno dla jednostki –Urzędu Miejskiego)
w programie „FKB+” –System Finansowo – Księgowy Księgowości Budżetowej - Autor:
Systemy komputerowe „RADIX” Gdańsk z bieżącymi aktualizacjami.
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11. Zakładowy Plan kont dla budżetu Gminy i Urzędu Miejskiego Książ Wlkp. obowiązujący
w Urzędzie przy realizacji Operacji ustala: konta syntetyczne i analityczne oraz konta
pozabilansowe. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa się na najniższym poziomie analityki
dla danego konta syntetycznego w planie kont.
12. Księgi rachunkowe obejmują: dziennik, konta księgi głównej, konta ksiąg pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald.
13. Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe - oryginały. Zdarzenia
gospodarcze związane z realizacją Operacji, księgowane będą chronologicznie pod pozycją
kolejną nadaną podczas dekretacji w ewidencji organu i jednostki.
14. Oryginały dokumentów księgowych związanych z Operacją przechowywane będą w oddzielnych
segregatorach w księgowości budżetowej przez okres określony w umowie o dofinansowanie
Operacji.
15. Pozostałe dokumenty dotyczące Operacji (wniosek o dofinansowanie projektu, umowy itp.)
przechowywane będą w referacie merytorycznym nadzorującym realizację Operacji tj. w Referacie
Gospodarczym.

Rozdział II
Plan kont oraz obieg i kontrola dokumentów
1. Do ewidencji operacji gospodarczych związanych z Operacją stosowany będzie plan kont wg
poniższych tabel:
a) dla organu – gminy
Symbol konta
133
223
901
902
961

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Rachunek budżetu
Rozliczenie wydatków budżetowych
Dochody budżetu
Wydatki budżetu
Niedobór lub nadwyżka budżetu

b) dla jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego
Symbol konta
011
071
080
130
222
223
240
400
720
800
810

Nazwa zespołu lub konta
Konta bilansowe
Środki trwałe
Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych
Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Rachunek bieżący jednostki
Rozliczenie dochodów budżetowych
Rozliczenie wydatków budżetowych
Pozostałe rozrachunki
Amortyzacja
Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Fundusz jednostki
Dotacje budżetowe, płatności z budżetu
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860
950
980
998

środków europejskich oraz środki z budżetu
na inwestycje
Wynik finansowy
Konta pozabilansowe
Wydatki strukturalne
Plan finansowy wydatków budżetowych
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku
bieżącego

2. W celu wyodrębnienia kont uczestniczących w realizacji w/wym. Operacji stosowany będzie
kod/zadanie o numerze 1, który pozwala na identyfikację operacji księgowych.
3. Dokumenty stanowiące podstawę dokonywania płatności i księgowania powinny być poddane
kontroli przed zrealizowaniem i zaksięgowaniem. Każdy dowód księgowy powinien być
sprawdzony:
a) pod względem merytorycznym - to znaczy, że osoba odpowiedzialna za realizacje projektu
dokonuje opisu rachunku zgodnie z ustalonym wzorem. Sprawdza rzetelność, celowość
i legalność zawartych w tym dokumencie danych co powinno być poświadczone podpisem,
b) pod względem formalno-rachunkowym - to znaczy, że dowód został wystawiony
w sposób prawidłowy, zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dane liczbowe nie
zawierają błędów rachunkowych. Kontrola formalno-rachunkowa powinna być
poświadczona podpisem upoważnionej osoby
i zatwierdzony.
4. Dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym i opisane przez pracowników
referatu gospodarczego podlegają sprawdzeniu pod względem formalnym i rachunkowym przez
pracowników referatu finansowego, którzy dokonują dekretacji księgowej, przekazują do zapłaty,
a następnie nadają im numer ewidencji księgowej.
5. Za dokumenty księgowe dotyczące realizacji Operacji odpowiada Skarbnik Gminy.
6. Za pozostałe dokumenty dotyczące realizacji Operacji np. wniosek o dofinansowanie, umowę
o dofinansowanie, wszystkie uzupełnienia odpowiada Kierownik Referatu Gospodarczego.
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