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Zarządzenie Nr 3/2018 

Wójta Gminy Szydłów z dnia 10 stycznia 2018r 

w sprawie wprowadzenia zasad  (polityki)  rachunkowości w Gminie Szydłów. 

 

§ 1 

 

Na podstawie przepisów art.10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2018r. poz.395 z późn. zmianami) z uwzględnieniem 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017r. poz. 1911), zarządzam : 

 

Stosowane przez Gminę Szydłów zasady (polityki) rachunkowości wynikają z: 

- Ustawy z dnia 29 września 1994r.  o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz.1047 ze 
zmianami) 

- Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2017r., poz. 2077), 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych fundusz celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2017r. 
poz. 760.), 

- Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r.  w sprawie 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych fundusz celowych oraz państwowych jednostek 
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2018r. 
poz. 1911.)  

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 16.01.2014 w sprawie sprawozdawczości 
budżetowej (Dz. U. z 2016, poz. 1015 ze zmianami, 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 04 marca 2010 w sprawie sprawozdań 
jednostek sektora finansów publicznych  w zakresie operacji finansowych (Dz. U. z 
2014 r. poz.1773), 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 25 października  2010 w sprawie zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r.Nr 208 poz.1375), 

- Rozporządzenie Ministra Finansów z 02 marca  2010 w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz.1053 ze zm. ) 
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§ 2 

Urząd Gminy prowadzi rachunkowość i gospodarkę finansową Gminy Szydłów oraz jego 
obsługę finansowo-księgową, zgodnie z zasadami określonymi w  polityce  rachunkowości, 
która  ustala:   

1.Ogólne  zasady  prowadzenia ksiąg rachunkowych ( zał.nr 1),  

2.Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego (zał.nr 2) 

3.Zakładowy plan kont, (zał.nr 3) w tym: 

a) Określenie kont księgi głównej(syntetycznych) obowiązujących w danej jednostce i 
analityczną rozbudowę kont stosownie do potrzeb jednostki 

b) Wykazu zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach 
danych, 

c) Opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego. 

4.Opis sposobu  służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg 
rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich 
zapisów.(zał.nr 4) 

5. Instrukcja obiegu  kontroli dowodów finansowych (zał.nr 5). 

6. procedury rozliczania podatku vat.(zał.nr 6) 

7. Zasady polityki rachunkowości przy realizacji projektów finansowanych  z udziałem 
środków  pomocowych z Unii Europejskiej.(zał.nr7) 
8. Wykaz osób upoważnionych do opisywania faktur, rachunków, umów pod względem 
merytorycznym(zał. Nr 8). 
 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 01.01.2018r. 

 

Wójt Gminy Szydłów 

(-) Jan Klamczyński 
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Załącznik nr 1  

do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów nr  03/2018 z 10.01.2018r. 

 

 

I. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

 

1. Miejsce prowadzenia ksiąg rachunkowych. 

Księgi rachunkowe Gminy Szydłów prowadzone są w siedzibie Urzędu Gminy w 
Szydłowie, 28-225 Szydłów ul. Rynek 2. 

 

2. Określenie roku obrotowego i okresów sprawozdawczych. 

Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego czyli rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31 
grudnia stosowany również do celów podatkowych. 

Okresem sprawozdawczym jest miesiąc.  

Ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych jednostki dokonuje się w ciągu  15 dni 
od dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego jednostki za rok obrotowy. 

.  

3.Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych 

Księgi rachunkowe Urzędu Gminy w Szydłowie  prowadzone są za pomocą programów 
komputerowych i stanowią zbiory danych zawarte w systemie SOJST PUMA stanowiącego 
zbiór  programów  autorstwa ZETO SOFTWARE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z 
siedzibą Olsztyn ul. S.Pieniężnego 6/7. 

Księgi rachunkowe Urzędu Gminy  obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów  i sald, 
które tworzą: 

- dziennik 
- księgę główną, 
- księgi pomocnicze, 
- zestawienia obrotów i sald księgi głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych, 

Dziennik – prowadzony jest w sposób następujący: 

- zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są 
chronologicznie, 

- zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na jednoznaczne  powiązanie 
ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, 

- sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, 

- obroty dziennika są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. 

Dzienniki częściowe – w Urzędzie Gminy  wyodrębnia się  dzienniki częściowe , służące do 
chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich operacji gospodarczych dotyczących 
wyodrębnionej kategorii zdarzeń: 

- dokumentowania operacji gospodarczych dochodów jednostki budżetowej -  budżetu 
Gminy Szydłów 
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- dokumentowania operacji gospodarczych dla dochodów  Urzędu Gminy 

- dokumentowania operacji gospodarczych dla wydatków Urzędu Gminy 

- dokumentowania operacji gospodarczych za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe 

Dzienniki częściowe mogą być dodawane w przypadku wyodrębnienia kolejnego rodzaju 
wydatku lub dochodu. 

Księga główna ( konta syntetyczne ) - prowadzona jest w sposób spełniający następujące 
zasady: 

-  podwójnego zapisu, 

- systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z 
zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane są w terminie ich 
zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, 

-  powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku. 

Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy będące uszczegółowieniem i 
uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Konto analityczne składa się z symbolu konta 
syntetycznego, następny człon to numer ( liczby)  i nazwy w zależności od potrzeb. Ich forma 
dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Na 
dowodach księgowych dokonywana jest dekretacja analityczna taka, jaka jest w ewidencji 
komputerowej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym  jako wyodrębniony system ksiąg, 
kartotek(zbiorów kont), komputerowych  i ręcznych zbiorów danych,  uzgodniony z saldami i 
zapisami na kontach księgi głównej. 

Konta ksiąg pomocniczych prowadzi się w szczególności dla: 

 Środków trwałych, środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych i prawnych 
oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych, 

 Rozrachunków z kontrahentami, 

 Rozrachunków z pracownikami 

 Inne, w zależności od potrzeb 
 
Ewidencję pozostałych środków trwałych, książki inwentarzowe prowadzi się ręcznie  
(ewidencja  dla kont  013, 014, 020, 310. 071) 

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. W ewidencji pozabilansowej ujmowane są: 

1. Plan finansowy wydatków budżetowych 
2. Plan finansowy niewygasających wydatków 
3. Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 
4. Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 
5. Wzajemne rozliczenia między jednostkami 
6. Rozrachunki  z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających 

przypisaniu na kontach podatników 

Na bilansowych i pozabilansowych kontach analitycznych i szczegółowych ewidencję 
księgową prowadzi się z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej. Księgi rachunkowe 
prowadzi się w celu uzyskania danych wykorzystywanych do sporządzania sprawozdań 
budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz rozliczeń z budżetem państwa i z 
ZUS, do których jednostka została zobowiązana. 

Do ksiąg rachunkowych danego okresu wprowadza się wszystkie dokumenty (zdarzenia), 
które nastąpiły w tym okresie.  Podstawą dokonania zapisu są dowody księgowe. Przyjmuje 
się, że do ksiąg rachunkowych danego miesiąca ujmuje się dowody księgowe stwierdzające 
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dokonanie operacji gospodarczych w tym miesiącu, które wpłyną  do Referatu  Księgowości 
po opisie merytorycznym do ósmego dnia miesiąca następnego a jeżeli dzień ten przypada 
na dzień wolny od pracy – do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem. Dowody 
księgowe, które wpłyną po tym terminie ujmowane są w księgach rachunkowych miesiąca 
następnego, z zastrzeżeniem zamknięcia roku ( miesiąca grudnia). W księgach 
rachunkowych i w wyniku jednostki ujmuje się wszystkie osiągnięte, przypadające na jej 
rzecz dochody i obciążające ją koszty związane z tymi przychodami dotyczące dane roku 
obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty. 

Zatwierdzenie zapisów księgowych ujętych w buforze następuje najpóźniej przed 
sporządzeniem sprawozdań budżetowych za dany okres. 

Księgi rachunkowe za poszczególne okresy sprawozdawcze (miesiące, za wyjątkiem 
miesiąca grudnia zamyka się nie wcześniej niż po wprowadzeniu wszystkich zapisów 
dotyczących danego okresu, i nie później niż do 25 dnia następnego miesiąca. 

Dowody księgowe dotyczące zdarzeń danego roku, wprowadza się do ewidencji księgowej 
tego roku jeżeli wpłyną po okresie merytorycznym do dnia 20 marca roku następnego – są 
wykazywane w sprawozdaniach finansowych i korekcie sprawozdań rocznych. 

Księgi rachunkowe są trwale oznaczone nazwą Urząd Gminy Szydłów, adresem Urzędu, 
nazwą danego rodzaju wydruku z podaniem konta oraz wersją i nazwą programu 
przetwarzania. Wydruki komputerowe składają się z automatycznie numerowanych stron, 
oraz sumowane na kolejnych stronach w sposób ciągły w roku obrotowym. 
Księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. Za 
równoważne z wydrukiem uznaje się  przeniesienie na informatyczny nośnik danych, 
zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla 
przechowywania ksiąg rachunkowych. 
 
Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywane są programy komputerowe w 
systemie SOJST PUMA i  TARAN. Do ksiąg rachunkowych prowadzonych przy użyciu 
komputera stosuje się właściwe procedury i środki chroniące przed zniszczeniem, 
modyfikacją lub ukryciem zapisu. 
 
Zestawienie obrotów i sald 
Na podstawie zapisów na kontach księgi głównej sporządza się na koniec każdego okresu 
sprawozdawczego, nie rzadziej niż na koniec miesiąca, zestawienie obrotów i sald, 
zawierające: 

1. Symbole lub nazwy kont, 
2. Salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy i 

narastająco od początku roku obrotowego oraz salda na koniec roku. 
3. Sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy 

i narastająco od początku roku obrotowego oraz sald na koniec okresu 
sprawozdawczego. 

Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub obrotami zestawienia 
obrotów dzienników częściowych. 
Co najmniej na dzień zamknięcia ksiąg rachunkowych sporządza się zestawienie sald 
wszystkich kont pomocniczych, a na dzień inwentaryzacji – zestawienie sald 
inwentaryzowanej grupy składników aktywów. 
Zapisów w księgach rachunkowych dokonuje się w sposób trwały, bez pozostawiania miejsc 
pozwalających na późniejsze dopiski lub zmiany. 
Za błąd istotny powodujący konieczność korekty uważa się błąd w wysokości 1 % sumy 
bilansowej na koniec roku. 
Wykazane w księgach rachunkowych na dzień zamknięcia stany aktywów i pasywów należy 
ujmować w tej samej wysokości, jak w otwartych na następny rok obrotowy księgach 
rachunkowych.  
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Konta bilansowe służą do ewidencji operacji gospodarczych, które dotyczą aktywów i 
pasywów. Salda kont wykazywane są w bilansie. 
 

4. Metody  prowadzenia ksiąg rachunkowych w Gminie Szydłów. 

 
 
Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń: 
 

Budżet jednostki samorządu terytorialnego Gminy Szydłów – ma wyodrębniony 
podstawowy rachunek bankowy  do obsługi budżetu. 

1.Na tym rachunku gromadzi się dochody budżetowe realizowane przez jednostki budżetowe 
Gminy, Urząd Gminy oraz bezpośrednio wpływające na ten rachunek dochody. Z tego 
rachunku przekazywane są jednostkom budżetowym  środki na realizację wydatków 
budżetowych. Rachunek podstawowy Gminy służy także do realizacji wszystkich 
przychodów i rozchodów budżetu oraz rozliczania i przekazywania środków stanowiących 
dochody budżetu państwa, a pobieranych przez Gminę i jej jednostki budżetowe. 

2.Ewidencja szczegółowa należności podatkowych ( podatek rolny, leśny, od nieruchomości, 
od środków transportowych)  i opłat jest prowadzona w księgowości podatkowej i stanowi 
integralną część ewidencji księgowej Urzędu Gminy. 

3.Ewidencja szczegółowa należności za wodę i ścieki oraz za przyłącza wodociągowe i 
kanalizacyjne  jest prowadzona w księgowości podatkowej i stanowi integralną część 
ewidencji księgowej Urzędu Gminy. 

4.Ewidencja szczegółowa z tytułu wpłaconych wadiów jako zabezpieczenie do udziału w 
przetargach na sprzedaż majątku lub wykonawstwo robót oraz i wpłaty z tytułu należytego 
wykonania umowy wykonawców i wpłaty z tytułu zakup majątku  jest prowadzona w 
wyodrębnionym dzienniku  i stanowi integralną część ewidencji księgowej Urzędu Gminy. W 
w/w dzienniku  jest prowadzona ewidencja wpłaconych należności na rozgraniczenia i środki 
na  dofinansowanie dokształcania uczniów. Ewidencja jest prowadzona bez klasyfikacji 
budżetowej.  

5.Ustala się następujące zasady postepowania: 

1) Na koniec każdego miesiąca na podstawie  zapisów do konta 901  w budżecie Gminy  
(organie) sporządzany jest dokument   PK -  wykaz zrealizowanych dochodów 
budżetu Gminy do ujęcia w przychodach Urzędu Gminy na koncie 222. 

2) Na koniec każdego kwartału sporządzany jest dokument   -  wykaz dochodów 
budżetu Gminy i przypisów należności ze sprawozdań sporządzanych przez urzędy 
skarbowe do ujęcia w przychodach Urzędu Gminy, z podziałem na: 

 dochody zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb27s   

 odsetki zgodnie z danymi wykazanymi w sprawozdaniu Rb 27s. 

3) Dochody budżetu  Gminy pod datą ostatniego dnia miesiąca są księgowane w  
księgach rachunkowych Urzędu Gminy, w następujący sposób: 

4) Dochody, na które nie jest dokonywany przypis są ewidencjonowane na: stronie Wn 
konta 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”  i  stronie Ma  - konta 720 
„Przychody z tytułu dochodów budżetowych” . 

5) Dochody, na które  jest dokonywany przypis są ewidencjonowane na: stronie Wn 
konta 221 –„Należności z tytułu dochodów budżetowych” i stronie Ma-konta 720 
„Przychody z tytułu dochodów budżetowych”. 

 



7 
 

6. Urząd Gminy w Szydłowie ma wyodrębnione rachunki bankowe: 

- dochodów budżetowych 

- wydatków budżetowych 

1) Na rachunek dochodów Urzędu Gminy wpływają wszystkie należności budżetowe 
oraz należności cywilno prawne, wynikające z podpisanych umów na dostawę wody, 
odbiór ścieków, opłat za odbiór odpadów komunalnych, czynsz za wynajem 
mieszkań, opłat za zajęcie pasa drogowego, za wydane zezwolenia na sprzedaż 
napojów alkoholowych, opłaty skarbowej 

2) Środki pieniężne z rachunku dochodów Urzędu Gminy są w okresach 10 dniowych 
przekazywane na rachunek budżetu Gminy Szydłów (organ),  a rachunek bankowy 
dochodów Urzędu na koniec miesiąca wykazuje saldo zero. 

3) Środki pieniężne z rachunku wydatków w trakcie roku nie są zwracane na koniec 
miesiąca na rachunek podstawowy Gminy Szydłów, środki pieniężne z rachunku 
wydatków są zwracane na rachunek podstawowy Gminy na koniec roku. Strona  Wn 
rachunku bankowego wydatków  oznacza stan środków, który jest zgodny z 
rachunkiem bankowym. 

Zatwierdzenie zapisów księgowych ujętych w buforze lub bez akceptacji, następuje 
najpóźniej przed sporządzaniem sprawozdań budżetowych za dany okres.  

7. Ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu 4 „Koszty według rodzajów i 
ich rozliczenie”  

Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów zakupu prenumeraty, opłat 
abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz inne płatności ponoszone za 
okres przekraczający jeden miesiąc, nie podlegają rozliczeniom w czasie za pośrednictwem 
rozliczeń międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację finansową 
oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej Gminy i wyniku 
finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach miesiąca, w którym był wydatek. 

Koszty usług telefonicznych wraz z abonamentem, zakup energii i innych o podobnym 
charakterze z uwagi na cykliczność i porównywalność kwot w poszczególnych miesiącach 
księgowane są do danego roku w następujący sposób: dowody księgowe za pełny okres 
rozliczeniowy i abonament zaliczane są do kosztów danego roku, w którym przypada okres 
rozliczeniowy, dowody księgowe za okres rozliczeniowy przypadający w dwóch różnych, 
rocznych okresach sprawozdawczych są ujmowane w kosztach wg miesiąca sprzedaży 
wskazanego na dokumencie rozliczeniowym 

8. Do kont zespołu 2 – Rozrachunki i roszczenia- prowadzone są konta analityczne 
zapewniające wyodrębnienie poszczególnych rozrachunków z poszczególnymi 
kontrahentami oraz rozrachunków z tytułu dochodów i wydatków budżetowych wg 
klasyfikacji.  

Należności dzielimy na: 

a)Niepodatkowe należności budżetowe do których mają zastosowanie przepisy z Ordynacji 
podatkowej 
b)Niepodatkowe należności budżetowe o charakterze publicznoprawnym, do których w 
sprawach nieuregulowanych ma zastosowanie ustawa z 14 czerwca 1960r – Kodeks 
postępowania administracyjnego i dział III Ordynacji podatkowej. 

Należności z tytułu wydatków niewyegzekwowane do końca roku budżetowego i będące 
należnościami z tytułu dochodów roku następnego podlegają przeksięgowaniu na konto 221 
– Należności z tytułu dochodów budżetowych pod datą 31 grudnia.  
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Należności z tytułu dochodów budżetowych, w tym również podatków zabezpieczonych 
hipoteką,  ujmuje się na koncie 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”. 

W Urzędzie Gminy odpisu umorzonych zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę 
dokonuje się pod datą wydania decyzji o udzieleniu ulgi, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o 
rachunkowości. 

9. Odsetki za zwłokę w Urzędzie Gminy są ewidencjonowane: 

a)odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej płatności od należności cywilno-prawnych ( za 
wodę, ścieki, opłaty za lokale, wieczyste użytkowanie itp. ) zaliczane są do przychodów 
finansowych i ewidencjonowane na koncie 750 „Przychody finansowe” ; 

b)odsetki za zwłokę z tytułu nieterminowej płatności od należności podatkowych (podatków 
od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych 
…) zaliczane są do przychodów z tytułu dochodów budżetowych  i ewidencjonowane na 
koncie 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 

Odsetki ujmuje się w księgach rachunkowych zapisem: 

Wn 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych 

Ma 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych – odsetki od należności podatkowych 

Ma 750 Przychody finansowe – odsetki od należności cywilnoprawnych 

Naliczone na koniec kwartału odsetki od należności przypisanych a nie wpłaconych ujmuje 
się zapisem: 

Wn 221 – Należności z tytułu dochodów budżetowych 

Ma 720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych – odsetki od należności podatkowych 

Ma 750 Przychody finansowe – odsetki od należności cywilnoprawnych 

10. W Urzędzie Gminy odpisu umorzonych zaległości podatkowych oraz odsetek za zwłokę 
dokonuje się pod datą wydania decyzji o udzieleniu ulgi, zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy o 
rachunkowości. 

11.Koszty upomnienia, stanowiące należności uboczne ewidencjonuje się w kwocie 
wpłaconej, na podstawie dokumentu wpłaty, a na koniec każdego miesiąca dokonuje się 
przypisu należności.  

Koszty upomnienia wynoszą czterokrotną wysokość kosztów związanych z doręczeniem 
upomnienia jako przesyłki pocztowej są one ewidencjonowane na koncie  720 „Przychody z 
tytułu dochodów budżetowych”.  W Urzędzie Gminy przypisu należności z tytułu 
poniesionych kosztów upomnień dokonuje się w kwocie wpłaconej na podstawie dokumentu  
polecenia księgowania (PK) na koniec każdego miesiąca. 

Koszty upomnienia, stanowiące należności uboczne ewidencjonuje się w kwocie wpłaconej, 
na podstawie dokumentu wpłaty, zapisem: 130-02 Rachunek bieżący dochodów jednostki i 
221 Należności z tytułu dochodów budżetowych i na koniec miesiąca na podstawie PK 221 
Należności z tytułu dochodów budżetowych i 720 - Przychody z tytułu dochodów 
budżetowych. 

12.Do przychodów Urzędu Gminy zalicza się dochody  budżetu Gminy nieujęte w planach 
finansowych innych samorządowych jednostek budżetowych.  

 

13.Zapisów ewidencji pozabilansowej dotyczącej zaangażowania wydatków roku 
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budżetowego dokonuje się na bieżąco. 

Zaangażowanie ujmowane jest: 

Konto 998 – zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

Konto 999 – zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat. 

Po stronie Wn konta 998 ujmuje się:  

równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym 

równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.  

Po stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków planu finansowe roku 
bieżącego, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje 
konieczność dokonania wydatków budżetowych roku bieżącego. 

Na koniec roku konto nie może wykazywać salda, natomiast w trakcie roku saldo Ma 
powinno wskazywać wartość zaangażowania, które należy wykazać  w sprawozdaniu RB28s 
w kolumnie „zaangażowanie”. 

 

 

5. Sprawozdawczość budżetowa Gminy. 

 

1.Przedmiotem sprawozdawczości budżetowej jest dostarczanie danych liczbowych o 
wykonaniu planowanych dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów wynikających 
z prawidłowo prowadzonych ksiąg rachunkowych. 

2.Za błąd istotny powodujący konieczność korekty uważa się błąd w wysokości 1 % sumy 
bilansowej na koniec roku. 

3.Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania: 

- budżetowe  Rb 27s, Rb 28s 

- deklarację ZUS,  

- deklarację dla podatku od towarów i usług (vat)  

Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania: Rb-Z, Rb-N, Rb-ZN,Rb-27ZZ, Rb-50, Rb-
NDS,  

Za okresy roczne sporządza się Rb – PDP,  Rb-UZ, Rb-UN, Rb-ST, SP-1-, deklaracje o 
podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz sprawozdania finansowe. 

4.Sprawozdania sporządza się według wzorów i terminów określonych w rozporządzeniu 
Ministra Rozwoju i Finansów. Urząd Gminy sporządza również inne sprawozdania nie 
wymienione wyżej na potrzeby innych instytucji i urzędów.  

5.Sprawozdania sporządza się w złotych i groszach stosownie do zasad obowiązujących 
przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych. Również sprawozdania łączne i zbiorcze sporządza 
się w złotych i groszach.. Sprawozdania zbiorcze z zakresu operacji finansowych 
sporządzane są na podstawie otrzymanych sprawozdań jednostkowych.  

6.Sprawozdania budżetowe podpisuje Wójt Gminy i Skarbnik Gminy, który potwierdza, że 
dane zawarte w sprawozdaniu są zgodne z danymi wynikającymi z ksiąg rachunkowych. 

7.Wszystkie jednostki budżetowe Gminy są zobowiązane do sporządzania sprawozdań 
miesięcznych, kwartalnych i rocznych. 
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8.Sprawozdania sporządzają i  podpisują kierownicy jednostek i główni księgowi. 

9.Jednostkowe sprawozdania przez jednostki budżetowe sporządzane są w wersji 
papierowej i elektronicznej. Sprawozdania podpisują główny księgowy i kierownik jednostki. 

10.Sprawozdania w formie dokumentu elektronicznego opatruje się bezpiecznym podpisem 
elektronicznym, weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. 

 

11.Sprawozdania finansowe Gminy składa się z : 

1) Bilansu z wykonania budżetu, 

2) Łącznego bilansu obejmującego  dane wszystkich jednostek budżetowych,  

3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków 

zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych,  

4) Łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z  

zestawień zmian w funduszu jednostek budżetowych, 

5) Informacji dodatkowej obejmujące dane wynikające z informacji dodatkowych 

samorządowych jednostek budżetowych. 

12.Sporządzając sprawozdanie finansowe, należy dokonać odpowiednich wyłączeń 

wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą w 

szczególności: 

a)wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze, 

b)wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami. 

 

13.Sprawozdania finansowe  są publikowane w terminie do 10 maja roku następnego w 

Biuletynie Informacji Publicznej Gminy.   

W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy jednostki obsługiwanej umieszcza się informację o 

miejscu publikacji sprawozdania finansowego tej jednostki..   

 

 14.Wójt Gminy do 30 czerwca sporządza skonsolidowany bilans Gminy Szydłów. 

 

6. Gmina jako płatnik podatku od towarów i usług. 

Gmina ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od dokonywanych zakupów towarów i 

usług tylko i wyłącznie w takim zakresie, w jakim zakupy te są wykorzystywane do 

wykonywania: 

 czynności opodatkowanych 

 czynności dokonanych poza terytorium kraju, jeżeli podatek naliczony mógłby być 

odliczony, gdyby czynności te były wykonywane na terytorium kraju (a podatnik 

posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi 

czynnościami), 
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 czynności zwolnionych od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 oraz pkt 3741 

ustawy o VAT, wykonywanych na terytorium kraju, w przypadku gdy miejscem 

świadczenia tych usług zgodnie z art. 28b lub art. 28l ustawy o VAT jest terytorium 

państwa trzeciego lub gdy usługi dotyczą bezpośrednio towarów eksportowanych (a 

podatnik posiada dokumenty, z których wynika związek odliczonego podatku z tymi 

czynnościami), art. 43 ust. 1 pkt 16 ustawy o VAT.  

Podstawa prawna: art. 86 ust. 1, 8 i 9 ustawy o VAT.  

 

Celem zrealizowania prawa do odliczenia podatku naliczonego podatnik jest obowiązany do 

bezpośredniego przyporządkowania dokonanych zakupów do opisanych wyżej czynności 

(dających prawo do odliczenia). Podstawa prawna: art. 86 ust. 1,ust. 2a i ust.  

 

Podatek od towarów i usług w Urzędzie Gminy księguje się na koncie 225. 

W Urzędzie Gminy na rachunku dochodów przypis podatku wynikający z wystawionych 

faktur za należności budżetowe księguje się 221…/225-03. 

Wpłatę podatku księguje się 130-02/221….  Wpływy na rachunek bankowy 130-02 

pomniejsza się o wpłatę podatku vat   225-03/130-02 z dodatkowym zapisem technicznym –

zmniejszającym dochody na rachunku bankowym. Zapisy konta 130 na rachunku dochodów 

stanowią podstawę do sporządzania sprawozdań Rb 27s o zrealizowanych dochodach 

budżetowych. Saldo konta 225-03 na rachunku dochodów wskazuje kwotę podatku 

należnego do rozliczenia z urzędem skarbowym i przenosi się na rozliczenie zrealizowanych 

dochodów. 

Zrealizowane dochody na rachunku dochodów Urzędu w okresach dziesięciodniowych 

przeksięgowuje się na rachunek budżetu Gminy (organu). 

Na rachunku budżetu zrealizowane dochody księguje się 133/222 a podatek  należny 

przeksięgowuje się na konto 227 zapisem  222/227 Strona Wn konta 227 stanowi dane do 

deklaracji Vat 7. 

W Urzędzie Gminy na rachunku wydatków koszty wynikające z otrzymanych faktur księguje 

się na kontach zespołu 4  i 080 a  podatek vat naliczony  księguje się na koncie  225-

04/201..., 234, 240. 

Wydatki w ramach właściwych paragrafów pomniejsza się o kwoty odliczonego podatku vat 

na podstawie przelewu kwoty podatku vat  z rachunku bankowego budżetu (organu) gminy 

na rachunek bankowy wydatków Urzędu Gminy. Zapisów tych dokonuje się najpóźniej w 

dacie przekazania deklaracji cząstkowej Vat i księguje się zapisem 130-01/225-04 z 

dodatkowym zapisem technicznym zmniejszającym wydatki na rachunku bankowym 130-

01/130-01 



12 
 

Dopuszcza się wykazywanie wydatków w miesiącu ich realizacji w kwotach brutto. W 

konsekwencji powyższego wydatki wykonane prezentowane są w sprawozdaniach 

budżetowych za okres:,  

Styczeń - w kwotach brutto; 

Luty – w zakresie wydatków zrealizowanych w miesiącu lutym w kwotach brutto, w zakresie 

wydatków dotyczących miesiąca stycznia w kwotach pomniejszonych o odliczony podatek 

vat. 

od marca do listopada analogicznie jak w miesiącu lutym;  

Za miesiąc grudzień w kwotach brutto.  

Podatek naliczony wykazany na koncie 225-04 za miesiąc grudzień przeksięgowuje się na 

konto 761 „ Pozostałe koszty operacyjne”  

Saldo konta 225-04 wskazuje kwotę podatku naliczonego do rozliczenia z urzędem 

skarbowym. 

 

 

Rachunek budżetu Gminy służy do rozliczenia podatku Vat z jednostkami 

organizacyjnymi Gminy.  

W Gminie Szydłów nie ma wydzielonego rachunku do rozliczeń Vat i zdarzenia dotyczące 

centralizacji i rozliczeń Vat ujmowane są  na koncie 225 w zakresie rozliczeń Urzędu, 

natomiast rozliczenia z jednostkami organizacyjnymi  z tytułu centralizacji w ewidencji 

wykonania budżetu (organu) 

Do księgowania podatku Vat służą konta 226 i 227. 

Podatek vat należny ( wpłacony na rachunek dochodów Urzędu Gminy) jest księgowany 

133/222  i  na podstawie dokumentu PK przeksięgowuje się na konto 222/226. 

Podatek vat należny wpłacony przez jednostkę organizacyjną księguje się na rachunku 

budżetu 133/226 

Podatek vat naliczony podlegający odliczeniu jest księgowany na rachunku budżetu 226/133 

z zapisem technicznym zmniejszającym wpływy 133/133. Podatek jest przekazywany na 

rachunek wydatków Urzędu Gminy  

Celem sporządzenia deklaracji miesięcznej Vat 7 podatek należny (konto wn 226) i naliczony 

(konto ma 226) przeksięgowuje się na konto 227.W wyniku rozliczenia podatku Urzędu i 

jednostek organizacyjnych: 

Z rachunku budżetu przekazywany jest podatek Vat należny do zapłaty do urzędu 

skarbowego ( różnica pomiędzy podatkiem vat naliczonym a należnym)  zapis na rachunku 
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budżetu 227/133; 

Z rachunku budżetu przekazywany jest podatek Vat do urzędu Gminy i jednostek 

organizacyjnych, jeżeli urząd skarbowy zwrócił różnicę pomiędzy podatkiem vat naliczonym 

a należnym, zapis na rachunku budżetu 133/227; 

W przypadku, gdy Gmina  otrzyma zwrot podatku vat: 

1) w trakcie roku budżetowego – środki te wykorzystuje się na realizację kolejnych 

wydatków; 

2) w roku następnym za rok poprzedni – środki te odprowadza się na rachunek budżetu 

jako zrealizowane dochody w bieżącym roku budżetowym. 

 

Zaokrąglenia z tytułu podatku od towarów i usług ujmuje się na kontach 760(in plus) lub 

761 (in minus). 
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Załącznik nr 2  

do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów nr 03/2018 z dnia 10.01.2018r.  

 

II. Metody  wyceny aktywów i pasywów oraz ustalenie wyniku finansowego. 

§ 1 

 

Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy, w następujący sposób: 

1. Środki trwałe i wartości niematerialne i prawne  – według cen nabycia lub kosztów 
wytworzenia lub w wartości przeszacowanej ( po aktualizacji wyceny środków trwałych) 
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu 
trwałej utraty wartości, 

1) Cena nabycia, to cena zakupu składnika aktywów, obejmująca kwotę należną 
sprzedającemu, bez podlegających odliczeniu podatku od towarów i usług oraz podatku 
akcyzowego, a w przypadku importu powiększona o obciążenia o charakterze 
publicznoprawnym oraz powiększona o koszty bezpośrednio związane z zakupem i 
przystosowaniem składnika aktywów do stanu zdatnego do używania lub wprowadzenia 
do obrotu, łącznie z kosztami transportu, jak też załadunku, wyładunku a obniżona o 
rabaty, opusty., odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, prowizje oraz różnice 
kursowe od zobowiązań, przedpłat dotyczących inwestycji w toku. Cenę nabycia 
koryguje się o różnice kursowe, które występują do dnia przekazania środka trwałego 
lub wartości niematerialne i prawne do używania.  

2) Środki trwałe otrzymane w zamian za niesprawne, zwrócone dostawcom, wprowadza 
się w ewidencji w wartości, jak wynika z dowodu dostawy z podaniem cech 
szczególnych nowego sprawnego środka. 

3) Środki trwałe ujawnione w czasie inwentaryzacji wycenia się w wartości wynikających z 
posiadanych dokumentów a gdy ich brak – na podstawie ekspertyz, uwzględniając ich 
wartość rynkową i ewentualnie dotychczasowe zużycie. 

4) Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub własność Gminy, otrzymane 
nieodpłatnie, wprowadza się na podstawie decyzji właściwego organu, mogą być 
wycenione w wartości określonej w decyzji.  

5) Jeżeli nie jest możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, a w szczególności 
przyjętego nieodpłatnie, w tym w drodze darowizny – jego wyceny dokonuje się według 
ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego. 

6) Odpisów amortyzacyjnych środków trwałych dokonuje się według stawek określonych w 
przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych, określonych w wykazie stawek 
amortyzacyjnych. 

7) Dla umorzenia  wartości niematerialnych  i prawnych o wartości przekraczającej 
3500,00zł przyjmuje się  30% roczną stawkę umorzeniową. 
 

8) Odpisów umorzeniowych dla podstawowych  środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych powyżej 3500zł.  dokonuje się drogą systematycznego, 
planowego rozłożenia jego wartości początkowej na ustalony okres amortyzacji, 
począwszy od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do 
używania. 

9) W przypadku przeznaczenia do likwidacji, wycofania lub innych przyczyn powodujących 
trwałą  utratę wartości (środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych), 
dokonuje się odpowiedniego odpisu aktualizującego ich wartość w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych.  
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10) Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe 
podlegają aktualizacji zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a 
wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz. 

11) Środki trwałe w budowie (inwestycje) – w wysokości ogółu kosztów pozostających w 
bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszone o odpisy z 
tytułu trwałej utraty wartości. 

12) Ewidencja szczegółowa pozostałych środków trwałych, o wartości równej lub niższej od 
kwoty 3500,00zł a powyżej 1000,00zł. prowadzona jest w postaci ręcznie prowadzonej 
ewidencji ilościowo-wartościowej. 

13) Ewidencja pozostałych środków trwałych o wartości równej lub niższej od kwoty 
1000,00zł a powyżej 150,00zł prowadzona jest ilościowo, z wyjątkiem mebli i sprzętu 
komputerowego, dla których jest prowadzona ewidencja ilościowo-wartościowa, 
niezależnie od wartości. 

14) Z ewidencji ilościowej środków trwałych wyłącza się zakupione na potrzeby Urzędu 
Gminy materiały biurowe, stanowiące środki trwałe (zszywacze, dziurkacze, 
kalkulatory), sprzęt wykorzystywany do zapewnienia czystości na terenie Urzędu Gminy 
( grabie, wiadra, szczotki, mopy, szufelki itd. A także inne drobne przedmioty, jak 
doniczki, szklanki, kubki, sztućce, książki. 

 
15) Przyjmuje się, że odrębnym środkiem trwałym jest zestaw komputerowy składający się : 

jednostki centralnej, monitora, drukarki, zasilacza i myszki. 
 

16) Ponoszone przez Urząd Gminy koszty związane z wymianą części składowych zestawu 
komputerowego  o wartości nie przekraczającej 3500,00zł. nie stanowią ulepszenia 
środka trwałego. 

17) Ulepszenia środka trwałego nie stanowią również zakupione i wmontowane na stałe w 
budynkach będących na stanie Urzędu Gminy takie urządzenia jak: lampy, rolety, 
żaluzje, podgrzewacze wody, grzejniki, baterie do wody itp.  
 

18) Środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych na ich 
przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację i modernizację w danym roku 
podatkowym przekracza 3500,00zł i wydatki te powodują wzrost wartości użytkowej w 
stosunku do wartości z dnia przyjęcia środków trwałych do używania, mierzonej w 
szczególności okresem używania, zdolnością wytwórczą, jakością produktów 
uzyskiwanych za pomocą ulepszonych środków trwałych i kosztami ich eksploatacji. 
 

19) Jednorazowo, przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, są umarzane: 

 Książki i zbiory biblioteczne, 

 Środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno-wychowawczemu 
realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych 

 Odzież i umundurowanie, 

 Meble i dywany, 

 Inwentarz żywy 

 Pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości 
nieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od 
osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt 
uzyskania przychodu w 100% ich wartości, w momencie oddania do używania. 

20)  Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 
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21) Odsetki za zwłokę ujmuje się w księgach rachunkowych w momencie ich zapłaty pod 
datą wyciągu bankowego lub raportu kasowego. Odsetki, które nie zostały kasowo 
zrealizowane, ale które są należne lub do których zapłaty Urząd Gminy jest 
zobowiązany nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec każdego kwartału.  

22) Zobowiązania - to wynikający z przeszłych zdarzeń losowych obowiązek wykonania 
świadczeń o wiarygodnie określonej wartości, które spowodują wykorzystanie już 
posiadanych lub przyszłych aktywów jednostki. Wszystkie zobowiązania w  jednostkach 
budżetowych mają charakter krótkoterminowy( bieżący) dotyczący danego roku 
budżetowego. Na dzień bilansowy zobowiązania wycenia się  w kwocie wymagalnej 
zapłaty, z tym, że odsetki ujmuje się w księgach nie później niż na koniec każdego 
kwartału, wyłącznie na podstawie noty odsetkowej wystawionej przez wierzyciela. 

23) Środki pieniężne w kasie i na  rachunkach banków ujmuje się w księgach 
rachunkowych w wartości nominalnej.  Na kontach zespołu 1 – „środki pieniężne i 
rachunki bankowe – obowiązuje zachowanie czystości obrotów i konieczność 
stosowania technicznego zapisu ujemnego. 

24) Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w 
walutach obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad 
obowiązujących na dzień bilansowy, po kursie średnim ustalonym dla danej waluty 
przez Narodowy Bank Polski na ten dzień.  

25) Należności z tytułu dostaw i usług, bez względu na termin płatności zaliczane są do 
należności krótkoterminowych. Wyceniane są w wartości nominalnej łącznie z 
podatkiem vat, a na dzień bilansowy w wysokości wymagalnej zapłaty, czyli łącznie z 
wymagalnymi odsetkami z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny tj. w wysokości 
netto oraz skorygowane o różnice kursowe w przypadku należności wyrażonych w 
walutach obcych. 

26)  Zgodnie z zasadą istotności przy dokonywaniu indywidualnych odpisów 
aktualizujących należności na ostatni dzień roku obrotowego nie uwzględnia się 
zdarzenia, które miały miejsce po dniu bilansowych, ale o których jednostka powzięła 
wiadomość przed datą sporządzenia sprawozdania finansowego. 

27) Należności przedawnione cywilnoprawne nie są odnoszone w ciężar pozostałych 
kosztów operacyjnych lub kosztów finansowych. Należności przedawnione pozostają 
w ewidencji bilansowej. Na należności takie dokonywany jest odpis aktualizujący 
wartość należności. 

Zgodnie z zasadą ostrożnej wyceny aktywów w Gminie dokonywany jest na ostatni dzień 
roku obrotowego odpis na należności sporne i wadliwe. W celu urealnienia wartości aktywów 
przyjmuje się zasadę aktualizacji należności  głównej poprzez dokonanie odpisu 
aktualizującego w kwocie wartości nominalnej należności w przypadkach: 

1) Należności na rzecz Gminy po śmierci osoby fizycznej zalegającej z zapłatą, 

2) Należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości- do 
wysokości należnej nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności, 
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym, 

3) Należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, 
jeżeli majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania 
upadłościowego w pełnej wysokości należności, 

4) Należności  spornych kwestionowanych przez dłużników oraz z których zapłatą 
dłużnik zalega a według oceny sytuacji majątkowej i finansowej dłużnika, spłata 
należności w umownej kwocie nie jest prawdopodobna – do wysokości nie pokrytej 
gwarancją lub innym zabezpieczeniem  należności. 
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5) Należności stanowiących równowartość kwot podwyższających należności, w 
stosunku do których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego – w wysokości tych 
kwot, do czasu ich otrzymania lub odpisania. 

6) Należności przeterminowanych o znacznym stopniu prawdopodobieństwa 
nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej działalności 
lub strukturą odbiorców – wysokości wiarygodnie oszacowanej kwoty odpisu, w tym 
także ogólnego, na nieściągalne należności, 

7) Ustala się metodę wyceny należności z uwagi na wiek należności zwanej dalej 
zasadą wiekowania zależnie od okresu zalegania w miesiącach: 

a) Do 6 miesięcy zalegania z płatnością – bez odpisu aktualizującego, 

b) Powyżej 6 miesięcy do roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 
50% należności 

c) Powyżej roku zalegania z płatnością – odpis aktualizujący w wysokości 100% 
należności. 

7. Nie stosuje się zasady wiekowania do niżej wymienionych należności: 

a) Od dłużników postawionych w stan likwidacji lub upadłości oraz należności spornych 
kwestionowanych przez dłużników dochodzonych na drodze sądowej.  

b) Z tytułu odsetek od należności – odpis aktualizujący wartość należności – 100% 

c) Odpisów aktualizujących należności dokonuje się jednorazowo wg stanu na dzień 31 
grudnia każdego roku z wyłączeniem należności dotyczących kar i opłat 
warunkowych związanych z ochroną środowiska, na które odpisy dokonuje się na 
bieżąco w momencie przypisu. Podstawą do ujęcia w księgach rachunkowych Urzędu 
Gminy jest wystawiony dokument wewnętrzny „PK” – polecenie księgowania w 
oparciu o wyliczone wartości. 

d) Dokonane odpisy aktualizujące należności są pomniejszane o wartość otrzymanych 
wpływów, o dokonane odpisy należności oraz o dokonane umorzenia należności z 
tytułu przedawnienia lub nieściągalności. 

e) Określone w zarządzeniu zasady dotyczą również należności realizowanych przez 
Gminę na rzecz Skarbu Państwa. 

f) Odpisy aktualizujące wartość należności: 

1. Z tytułu dochodów budżetowych będą zaliczane odpowiednio do kosztów 
operacyjnych należność główna, 

2. Z tytułu dochodów budżetowych będą zaliczane odpowiednio do kosztów 
finansowych odsetki, 

3. Na rzecz innych jednostek obciążają zobowiązania wobec tych jednostek. 

28) Urząd Gminy nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów 
wynikających z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w 
tym świadczeń pracowniczych. 

29) Materiały (towary) wycenia się w cenach zakupu (cenach nabycia). 

30) Fundusze własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się na dzień bilansowy w 
wartości nominalnej. 

31) Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i 
postanowień, która spowoduje wykonanie: 
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- wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym urzędu Gminy danego roku 
oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych 
do realizacji w danym roku. 

- wydatków budżetowych oraz  niewygasających wydatków budżetowych następnych 
lat 

- wydatków środków europejskich objętych planem danego roku i lat następnych 

Na początku roku określa się globalnie zaangażowanie wydatków budżetowych takich jak: 

- wynagrodzenia osobowe 

- składki na ubezpieczenia społeczne 

- składki na Fundusz Pracy 

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 

- usługi na podstawie umów 

Wartość umów zawartych w wyniku przeprowadzenia postępowania w trybie określonym w 
ustawie o zamówieniach publicznych, ujmuje się pod datą podpisania umowy: jeżeli 
zamówienia ma być wykonane w roku bieżącym – ujmuje się je na koncie pozabilansowym 
998, a jeżeli zamówienie jest wieloletnie, środki na rok bieżący ujmuje się na koncie 998 a na  
kolejne lata ujmuje się na koncie 999. 

32) Ustalenie nadwyżki lub deficytu budżetu Gminy. 

W celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetu Gminy operacje dotyczące dochodów i 
wydatków są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w 
zakresie faktycznie (kasowo) zrealizowanych wpływów i wydatków dokonanych na 
bankowych rachunkach budżetu oraz rachunkach bieżących dochodów i wydatków 
jednostek budżetowych. 

Do przychodów Urzędu Gminy mających wpływ na ustalenie nadwyżki lub deficytu budżetu, 
które należy zaliczyć do dochodów danego roku, należy również zaliczyć: 

Środki stanowiące dochody Gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od 
osób fizycznych i dochody pobierane na rzecz Gminy przez urzędy skarbowe zrealizowane 
za grudzień a przekazane na rachunek budżetu w styczniu roku następnego, 

Dochody budżetu Gminy zrealizowane w poprzednim roku, a zaliczane do dochodów roku 
bieżącego (część oświatowa  subwencji przekazana w grudniu roku poprzedniego na 
styczeń roku budżetowego) 

Wynik finansowy ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat 
na koncie 860 „Wynik finansowy”.  

Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 na kontach 
rodzajowych równocześnie z klasyfikacją budżetową. 

Na dzień bilansowy na stronie Ma kont zespołu „4” ujmuje się przeniesienie poniesionych 
kosztów na konto 860. Ewidencja na kontach przychodów, dochodów i kosztów zespołu „7” 
prowadzona jest z równoczesną klasyfikacją budżetową. Na dzień bilansowy na stronie Wn 
kont zespołu „7” ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konto 860. 

Na wynik finansowy netto zgodnie z rachunkiem zysków i strat składa się: 

-wynik ze sprzedaży 
-wynik z działalności operacyjnej, 
-wynik z działalności gospodarczej 
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-wynik brutto. 

Przeksięgowania z konta 223 dokonuje się na koniec każdego miesiąca na podstawie 
sprawozdania finansowego. Przeksięgowania z kont 222 dokonuje się  na koniec każdego 
miesiąca na  podstawie  sprawozdania finansowego. 

 

 

33) Gmina Szydłów nie jest płatnikiem podatku dochodowego od osób prawnych. 
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Załącznik nr 3  

do Zarządzenia Wójta Gminy nr 3/2018 z 10.01.2018r. 

 

Zakładowy plan kont dla Gminy Szydłów 

 

 

1. Plan kont dla budżetu Gminy 
 
Plan kont dla Budżetu Gminy może być uzupełniony o wybrane konta niezbędne do 
ewidencji operacji budżetu z planu kont dla jednostek budżetowych.  
 
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  
226 – Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu Vat 
227 – Rozrachunki z urzędem skarbowym z tytułu vat. 
240 - Pozostałe rozrachunki  
250 - Należności finansowe  
260 - Zobowiązania finansowe  
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 budżetu  
992 - Planowane wydatki budżetu  
993 - Rozliczenia z innymi budżetami  
 

Opis operacji księgowych księgowanych na kontach budżetu Gminy. 

Konto 133 „Rachunek budżetu” służy do ewidencji operacji  pieniężnych dokonywanych na 
bankowych rachunkach budżetu. 

Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w 
związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między Gminą a bankiem. W razie 
stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, 
natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako „sumy do wyjaśnienia”. 
Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu zawierającego sprostowanie błędu.
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Po stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych z tytułu: subwencji, dotacji i 
udziałów w podatkach dochodowych, wpływy stanowiące zrealizowane  dochody budżetu 
Gminy Szydłów, wpływy z otrzymanych z tytułu zwrotu środków z rachunków bieżących, 
zwrotu wydatków roku bieżącego, wpływy kredytów i pożyczek, wpływy z tytułu wpłaconego 
podatku od towarów i usług i zwróconego przez urząd skarbowy. Na koncie 133 księguje się 
także środki ujmowane na wydzielonych rachunkach bankowych prowadzonych dla środków 
otrzymywanych z budżetu Unii Europejskiej oraz środków pomocy zagranicznej 
niepodlegających zwrotowi. 

Po stronie Ma  konta 133 księguje się wypłaty środków z rachunków bankowych, 
przekazywanie zasilenia konta wydatków  Urzędu i pozostałych  jednostek budżetowych, 
spłaty kredytów i pożyczek oraz zapłata podatku od towarów i usług do urzędu skarbowego. 

Konto 133 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunkach 
bankowych Gminy Szydłów. Saldo WN konta 133 oznacza  stan środków pieniężnych na 
rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 – kwotę wykorzystanego kredytu bankowego 
udzielonego przez bank na rachunku budżetu. 

 

Typowe występujące zapisy na stronie Wn konta 133 „Rachunek budżetu ” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wpływy dochodów budżetowych zrealizowanych przez 
jednostki budżetowe i Urząd Gminy, urząd obsługujący organ 
podatkowy 

133 222 

2 Wpływy środków pieniężnych z tytułu subwencji, dotacji 133 901 

3 Wpływy udziałów i podatków pobieranych przez urzędy 
skarbowe na rzecz Gminy 

133 224 

4 Wpływy środków  pieniężnych z tytułu realizacji zadań z 
zakresu administracji rządowej ( fundusz alimentacyjny, 
zaliczka alimentacyjna, dane adresowe) 

133 224 

5 Wpływy środków pieniężnych w drodze 133 140 

6 Wpływy z Urzędu Skarbowego podatku VAT 133 227 

7 Wpływy kwot do wyjaśnienia             133 240 

8 Wpływy środków pieniężnych z tytułu zaciągniętego  kredytu  133 134 

9 Wpływy środków pieniężnych z tytułu zaciągniętej  pożyczki 133 260 

10 Przypisane przez banki oprocentowanie środków na rachunku 
bieżącym i rachunkach pomocniczych 

133 901 

11 zwroty z jednostek budżetowych niewykorzystanych środków 
przeznaczonych na wydatki  

133 223 

12 Zwrot z wydzielonego rachunku wydatków niewygasających 
niewykorzystanych w roku następnym środków, które są 

133 135 
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zaliczane do dochodów 

13 Wpływy na wydzielony rachunek środków pochodzących z 
budżetu Unii Europejskiej lub zagranicznej pomocy 
bezzwrotnej 

133 240,901 

 

 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 133 „Rachunek budżetu” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przekazanie środków na rachunek bieżący dla jednostek 
budżetowych  i Urzędu na realizację wydatków   

223 133 

2 Przekazanie podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego 227 133 

3 Zwroty wyjaśnionych wpłat       240 133 

4 Spłaty raty kredytu bankowego i spłata zaciągniętej pożyczki ( 
bez odsetek) 

134,260 133 

5 Przelew środków na rachunek wydatków niewygasających 135 133 

6 Zwrot niewykorzystanych dotacji  224 133 

7 Przekazanie należnych dochodów budżetowi państwa, które 
zostały pobrane praz jednostki budżetowe 

224 133 

 
 
2) Konto 134 - "Kredyty bankowe"  
 
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.  
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułów kredytów 
zaciągniętych na finansowanie budżetu tj. kredyt (zapłata odsetek od kredytu jest 
księgowana na rachunku wydatków ).  
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest  według umów kredytowych, z podziałem kredytów 
do spłaty na długoterminowe i krótkoterminowe. 
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 134 „Kredyty bankowe” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Spłata zaciągniętego kredytu 134 133 

2 Umorzenie zaciągniętego kredytu 134 962 

 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 134 „Kredyty bankowe” 
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Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wysokość zaciągniętego kredytu na sfinansowanie budżetu 133 134 

    

 
3) Konto 135 - "Rachunek środków na niewygasające wydatki"  
 
Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na 
niewygasające wydatki.  
Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w 
związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.  
Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku 
środków na niewygasające wydatki.  
Ewidencja szczegółowa jest prowadzona według jednostek, którym przekazano środki na 
wydatki niewygasające. 
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki ” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wpływy środków pieniężnych ujętych w planach wydatków 
niewygasających 

135 133 

2 Zwrot niewykorzystanych środków 135 225 

3 Oprocentowanie środków na rachunku 135 901 

 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki ” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przelew środków na wydatki niewygasające 225 135 

2 Zwrot środków niewykorzystanych 133 135 

 
 
4) Konto 140 - "Środki pieniężne w drodze"  
 
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:  
1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane 
w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą 
następnego okresu sprawozdawczego;  
 
2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku 
z tytułu dochodów budżetowych w przypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym 
okresie sprawozdawczym;  
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3) przelewów 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 są ewidencjonowane na bieżąco, według sum pieniężnych w 
drodze. 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 140 „Środki pieniężne w drodze ” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 środki otrzymane z innych budżetów w przypadku, gdy środki 
te zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym  

140 224,901 

2 Przelewy środków między rachunkami 140 133 

 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 140 „Środki pieniężne w drodze ” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przelew na rachunek środków na niewygasające wydatki , 

Przelewy środków między rachunkami 

133,135 140 

 
5) Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych"  
 
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi i urzędem obsługującym 
organ podatkowy Gminy z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów budżetowych. 
Konto 222 może wykazywać dwa salda.  
Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych 
okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu.  
Ewidencję szczegółową prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń z  
poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz  urzędem obsługującym organ podatkowy 
Gminy z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych. 
 

Typowe zapisy na stronie Wn konta 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe i 
urzędy obsługujące organy podatkowe, w wysokości 
wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek 

222 901 

 

Typowe zapisy na stronie Ma konta  222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 przelewy dochodów budżetowych od jednostek budżetowych i 133 222 
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urząd obsługujący organ podatkowy Gminy  na rachunek 
budżetu Gminy, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami 

 
 
6) Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych"  
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych 
przez te jednostki wydatków budżetowych.  
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu 
rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki 
środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków 
budżetowych.  
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków 
jednostek budżetowych, 

223 133 

 

Typowe zapisy na stronie Ma konta  223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości 
wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, 

902 223 

2 Zwrot środków niewykorzystanych na wydatki budżetowe 133 223 

 
7) Konto 224 - "Rozrachunki budżetu"  
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:  
1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez organy podatkowe na rzecz 
budżetu Gminy;  
2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów;  
3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji;  
4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.  
 
Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a 
saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.  
Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i 
zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.  
Typowe zapisy na stronie Wn konta 224 - "Rozrachunki budżetu" 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Należności z tytułu dochodów budżetowych realizowanych 
przez urzędu skarbowe 

224 901 

2 Należności z tytułu dotacji celowej, subwencji 224 901 
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3 Przeniesienie otrzymanej w grudniu należności z tytułu dotacji 
celowej, subwencji na styczeń następnego roku 

224 909 

4 przekazanie należnych budżetowi państwa dochodów z tytułu 
realizacji zadań z zakresu administracji rządowej 

224 133 

5 Zwrot nadmiernej dotacji celowej, subwencji 224 133 

 

Typowe zapisy na stronie Ma konta  224 - "Rozrachunki budżetu" 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przekazane przez urzędy skarbowe należności, z tytułu 
udziałów budżetu państwa,  

133 224 

2 Wpływ należnej subwencji, dotacji celowej 133 224 

3 Naliczone odsetki z tytułu nieterminowego przekazania 
dochodów przez urzędy skarbowe  budżet państwa 

909 224 

4 Odpisanie należności nieściągalnych, umorzonych i 
przedawnionych do wysokości uprzednio dokonanych odpisów 
aktualizujących należności 

290 224 

5 Odpisanie należności nieściągalnych, umorzonych i 
przedawnionych na które nie dokonano odpisów 
aktualizujących należności 

962 224 

 
8) Konto 225 - "Rozliczenie niewygasających wydatków"  
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych 
przez te jednostki niewygasających wydatków.  
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków 
przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.  
Ewidencja szczegółowa do konta 225 jest prowadzona według poszczególnych jednostek 
budżetowych  z tytułu przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków.  
 

Typowe zapisy na stronie Wn 225 - "Rozliczenie niewygasających wydatków"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie 
niewygasających wydatków jednostek budżetowych, 

225 135 

 

Typowe zapisy na stronie Ma 225 - "Rozliczenie niewygasających wydatków"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe  904 225 

2 Zwrot środków niewykorzystanych środków 133 225 
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9) Konto 226 - "Rozliczenie z jednostkami organizacyjnymi z tytułu Vat"  
Konto 226 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi w zakresie podatku od 
towarów i usług dotyczącego działalności poszczególnych jednostek 
Ewidencję szczegółową do konta 226 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu 
rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanego podatku vat do 
rozliczenia.  
Typowe zapisy na stronie Wn konta 226  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przypis należności od podległej jednostki na podstawie 
częściowej deklaracji Vat, 

226 227 

2 Przekazanie podatku do zwrotu do podległych jednostek  226 133 

 
 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 226  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przypis zobowiązania do podległej jednostki na podstawie 
częściowej deklaracji Vat, 

227 226 

2 Wpływ podatku do przekazania do urzędu skarbowego od 
podległych jednostek  

133 226 

 
 
10) Konto 227 - "Rozrachunki z urzędem skarbowym  z tytułu Vat"  
Konto 227 służy do ewidencji rozliczeń z urzędem skarbowym z tytułu podatku od towarów i 
usług  
Ewidencję szczegółową do konta 227 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu 
rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu podatku vat.  
Typowe zapisy na stronie Wn konta 227  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przypis kwot do zapłaty  na podstawie częściowej deklaracji 
Vat, 

227 226 

2 

3 

Kwoty podatku vat przekazanego do urzędu skarbowego  
 
Różnice dotyczące zaokrągleń  

227 

227 

133 

962 

 
 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 227  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przypis nadwyżek podatku naliczonego nad należnym  na 
podstawie cząstkowych deklaracji Vat, 

226 227 
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2 

3 

wpływy nadwyżek podatku z Urzędu Skarbowego 
 
Różnice dotyczące zaokrągleń 

133 

962 

227 

227 

 
 
 
 
11) 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, 225, 250, 260.  
Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a 
saldo Ma konta 240 stan zobowiązań.  
Ewidencją prowadzi się według poszczególnych tytułów i poszczególnych kontrahentów 
 
Typowe zapisy na stronie Wn 240 - "Pozostałe rozrachunki"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wypłaty środków pieniężnych dotyczących innych 
rozrachunków związanych z realizacją budżetu, przelew 
podatku vat do urzędu skarbowego  

240 133,135 

2 Błędy w wyciągach bankowych 240 133,135 

 

Typowe zapisy na stronie Ma 240 - "Pozostałe rozrachunki"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wpływ środków pieniężnych dotyczących innych 
rozrachunków związanych z realizacją budżetu, wpływy z 
urzędów skarbowych 

133 240 

2 Błędy w wyciągach bankowych 133 240 

3 Umorzone należności oraz odpisanie należności 
przedawnionych, na które nie dokonano odpisu 
aktualizującego 

962 240 

 
 
12) Konto 250 - "Należności finansowe"  
Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w 
szczególności z tytułu udzielonych pożyczek.  
Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a 
saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.  
Ewidencją prowadzi się według poszczególnych tytułów i poszczególnych kontrahentów. 
 
Typowe zapisy na stronie Wn 250 - "Należności finansowe"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 
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1 Należności finansowe z tytułu udzielonych pożyczek 250 133 

2 Odsetki naliczone od udzielonej pożyczki 250 909 

 

Typowe zapisy na stronie Ma 250 - "Należności finansowe"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Spłatę udzielonej pożyczki 133 250 

2 Umorzenie części lub całości umorzonej pożyczki 962 250 

3 Zapłatę odsetek od udzielonej pożyczki , umorzenie odsetek 
od udzielonej pożyczki ( równoległy zapis Wn 909, Ma 901) 

133 

 

250 

 
 
13) Konto 260 - "Zobowiązania finansowe"  
 
Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z 
wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i 
wyemitowanych instrumentów finansowych ( np. obligacji).  
Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na 
stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.  
Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań 
finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych.  
 
Typowe zapisy na stronie Wn 260 - " Zobowiązania finansowe"  
 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Spłata zaciągniętej pożyczki 260 133 

2 Wykup wyemitowanych  obligacji (zadłużenie podstawowe) 266 133 

3 Umorzenie zaciągniętej pożyczki 260 962 

 

Typowe zapisy na stronie Ma 260 - "zobowiązania finansowe"  
 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Zaciągnięcie pożyczki – wpływ środków na rachunek budżetu 133 260 

2 Emisja obligacji własnych – zadłużenie w wysokości 
otrzymanych środków z emisji, które wpłynęły na rachunek 

133 260 
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bankowy 

3 Dyskonto lub naliczone odsetki (niezapłacone) od obligacji 
własnych 

909 

 

260 

 
 
14) Konto 901 - "Dochody budżetu"  
 
Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu Gminy.  
 
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu:  
1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w korespondencji z 
kontem 222;  
2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetu Gminy, w 
korespondencji z kontem 224;  
3) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z 
kontem 224;  
4) z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;  
5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z 
kontem 133;  
6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133 
 Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu 
jednostki samorządu terytorialnego na konto 961.  
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu 
poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego.  
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu Gminy za dany rok.  
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.  
 
Typowe zapisy na stronie Wn 901 - "Dochody budżetu"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Korekta sprawozdania Rb 27S zmniejszająca dochody 
budżetowe 

901 222 

2 Przeksięgowanie dochodów budżetowych w ramach 
zamknięcia księgi rachunkowej 

901 961 

 

Typowe zapisy na stronie Ma 901 - "Dochody budżetowe"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Sprawozdanie jednostkowe Rb 27s jednostki budżetowej lub 
urzędu o zrealizowanych dochodach 

222 901 

2 Sprawozdania jednostkowe Rb27s urzędów skarbowych o 
zrealizowanych dochodach 

224 901 

3 Dochody z tytułu subwencji otrzymane w grudniu roku 
poprzedniego dotyczące roku sprawozdawczego 

909 901 
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15) Konto 902 - "Wydatki budżetu"  
 
Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu Gminy.  
Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki:  
1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w korespondencji z 
kontem 223;  
2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w 
korespondencji z kontem 134.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu 
poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji.  
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu Gminy za dany rok.  
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.  
 
Typowe zapisy na stronie Wn 902 - "Wydatki budżetu"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wydatki urzędu lub jednostki budżetowej na podstawie  
sprawozdania jednostkowego  Rb 28S  

902 223 

2 Wydatki realizowane z kredytu uruchomionego w formie 
realizacji zleceń płatniczych, ujęte w sprawozdaniu 
jednostkowym Rb 28S jednostki budżetowej rozliczającej 
wydatki  

902 223 

 

Typowe zapisy na stronie Ma 902 - "Wydatki budżetowe"  

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Korekta sprawozdania jednostkowego Rb 28s zmniejszająca 
wydatki budżetowe 

223 902 

2 Przeksięgowanie wydatków budżetowych na konto 961 w 
ramach zamknięcia księgi rachunkowej 

223 961 

 
 
16) Konto 903 - "Niewykonane wydatki"  
 
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w 
latach następnych.  
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do 
realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904.  
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961.  
 
17) Konto 904 - "Niewygasające wydatki"  
 
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.  
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się:  
1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na 
podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225;  
2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.  
Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków.  
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Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających 
wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.  
 
18) Konto 909 - "Rozliczenia międzyokresowe"  
 
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.  
Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe okresu 
sprawozdawczego stanowiące wydatki przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych 
kredytów i pożyczek w korespondencji z kontami 134 lub 260), a na stronie Ma - przychody 
finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów (np.: subwencje i dotacje przekazane w 
grudniu dotyczące następnego roku budżetowego).  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu 
rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów.  
Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.  
 
19) Konto 960 - "Skumulowane wyniki budżetu"  
 
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego.  
Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia 
lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.  
W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia 
sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 
960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.  
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 - 
stan skumulowanej nadwyżki budżetu.  
 
20) Konto 961 - "Wynik wykonania budżetu"  
 
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.  
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się 
przeniesienie poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji 
z kontem 902, oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903.  
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się 
przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w 
korespondencji z kontem 901.  
 
W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje 
zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.  
Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan 
deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.  
W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 
961 przenosi się na konto 960.  
 
21) Konto 962 - "Wynik na pozostałych operacjach"  
 
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych 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.  
Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe 
przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi.  
Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad 
przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.  
Rozliczenia podatku vat należnego i naliczonego z tytułu zaokrągleń. 
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Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na 
konto 960.  
 
2. Konta pozabilansowe  
 
1) Konto 991 - "Planowane dochody budżetu"  
 
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.  
 
2) Konto 992 - "Planowane wydatki budżetu"  
 
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian.  
Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu 
zwiększające planowane wydatki.  
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków 
budżetowych lub wydatki zablokowane.  
Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych.  
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie 
Ma konta 992.  
 
3) Konto 993 - "Rozliczenia z innymi budżetami"  
 
Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, 
które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.  
Na stronie Wn ujmuje się należności z innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec 
innych budżetów.  
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty 
należności otrzymane z innych budżetów.  
Konto 993 może wykazywać dwa salda.  
Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności z innych budżetów, a saldo Ma konta 993 - 
stan zobowiązań.  
 
 

2. Plan  kont dla  jednostki budżetowej  - Urzędu Gminy w Szydłowie   

 
Wykaz kont Urzędu Gminy Szydłów: 
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, wartości niematerialnych i prawnych oraz 
zbiorów bibliotecznych"  
080 - "środki trwałe w budowie" (inwestycje) 
101 - "Kasa" 
130 -  „Rachunek bieżący jednostki” (dochody, wydatki) 
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135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"  
139 – „Inne rachunki bankowe” 
140 - "Krótkoterminowe aktywa finansowe"  
141 - "Środki pieniężne w drodze"  
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"  
229 - „Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne” 
231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 
234 – „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” 
240 - "Pozostałe rozrachunki"  
245 – „Wpływy do wyjaśnienia” 
290 - "Odpisy aktualizujące należności"  
310 - "Materiały"  
340 - "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów"  
400 - "Amortyzacja"  
401 - "Zużycie materiałów i energii 
402 - "Usługi obce"  
403 - "Podatki i opłaty"  
404 – „Wynagrodzenia” 
405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne Świadczenia” 
407 – „Inne świadczenia finansowane z budżetu” 
408 – „Pozostałe obciążenia” 
409 – „Pozostałe koszty rodzajowe 
700 – „Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia” 
720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 
750 – „Przychody finansowe” 
751 – „Koszty finansowe” 
760 – „Pozostałe przychody operacyjne” 
761 – „Pozostałe koszty operacyjne” 
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” 
855 – „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek” 
860 – „Wynik finansowy” 
 
Konta pozabilansowe 
 
970 – „Płatności ze środków europejskich” 
976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami ” 
980 – „Plan  finansowy wydatków budżetowych’ 
981 – „Plan finansowy niewygasających wydatków” 
991 – „Rozrachunki z inkasentami” 
998 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego” 
999 – „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat” 
 
 
 
 

3. Opis operacji gospodarczych księgowanych na kontach Urzędu Gminy. 
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1) Konto 011 - "Środki trwałe"  

 
Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 
środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością Urzędu Gminy, które nie 
podlegają ujęciu na kontach: 013, 014, 016 i 017.  
 
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.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić:  
1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych środków trwałych;  
2) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji.  
3) ustalenie wartości gruntów stanowiących własność Gminy, przekazanych w użytkowanie 
wieczyste innym podmiotom. 
 
Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości 
początkowej.  
 
Zapisy na stronie Wn  

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

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.  
 
 

011 080,240 

800 

 
 
Zapisy na stronie Ma 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich 
likwidacji, z powodu zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz 
nieodpłatnego przekazania;  
 
2) ujawnione niedobory środków trwałych;  
 
3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych 
dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny. 
 

071,800, 
240 

011 
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2)  Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe"  
 
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 
środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011, 014, 016 i 017, wydanych do 
używania na potrzeby działalności, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji 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:  

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji;  
 
2) nadwyżki środków trwałych w używaniu;  
 
3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.  
 

013 101,201,240,
760,800 

 
 
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:  

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, 
zniszczenia, zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania;  
 
2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.  
 

072,240 013 

 
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości 
początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się 
środki trwałe.  
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących 
się w używaniu w wartości początkowej.  
 
3)  Konto 014 - "Zbiory biblioteczne"  
 
Konto 014 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości zbiorów 
bibliotecznych bibliotek naukowych, fachowych, szkolnych i pedagogicznych oraz bibliotek 
publicznych.  
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.  
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.  
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 014 powinna umożliwić ustalenie stanu 
poszczególnych zbiorów bibliotecznych, z dalszym podziałem określonym w odrębnych 
przepisach.  
Konto 014 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan zbiorów bibliotecznych 
znajdujących się w jednostce.  
 
 
Na stronie Wn konta 014 ujmuje się w szczególności:  

Treść operacji Dekretacja WN 

 Wn Ma 

1) przychód zbiorów bibliotecznych pochodzących z zakupu 
lub nieodpłatnie otrzymanych;  
2) nadwyżki zbiorów bibliotecznych.  
 

014 101,201, 

072,760 

 
 
Na stronie Ma konta 014 ujmuje się w szczególności:  

Treść operacji Dekretacja MA 

 Wn Ma 

1) rozchód zbiorów bibliotecznych na skutek likwidacji, 
sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania;  
 
2) niedobory zbiorów bibliotecznych.  

072 014 

 
 
 
4)  Konto 015 - "Mienie zlikwidowanych jednostek"  
 
Konto 015 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości mienia przejętego 
przez organ założycielski lub nadzorujący po zlikwidowanym przedsiębiorstwie państwowym, 
komunalnym lub innej podległej jednostce organizacyjnej.  
. 
Konto 015 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu 
tego przedsiębiorstwa lub jednostki, będącego w dyspozycji organu założycielskiego lub 
nadzorującego, a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub 
nieprzejętego na własne potrzeby, albo też zagospodarowanego w inny sposób. Ewidencję 
szczegółową do konta 015 może stanowić bilans zlikwidowanego przedsiębiorstwa lub innej 
jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami.  
Ewidencja szczegółowa może zawierać również dane z ewidencji pozabilansowej 
 
Na stronie Wn konta 015 organ założycielski lub nadzorujący ujmuje w szczególności:  

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

1) wartość mienia przejętego po zlikwidowanym 
przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, według 
wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa lub jednostki;  
 

015 855 
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2) korektę wartości mienia, stanowiącą różnicę pomiędzy 
wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa lub jednostki a wartością mienia 
przekazanego spółce, innej jednostce organizacyjnej lub 
sprzedanego;  
 
3) wartość mienia zwróconego przez spółkę lub pozostającego 
po zlikwidowanej innej jednostce organizacyjnej, która zostaje 
przyjęta na stan składników majątkowych organu 
założycielskiego lub organu nadzorującego.  
 

 
 
Na stronie Ma konta 015 organ założycielski lub organ nadzorujący ujmują w szczególności:  

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

1) wartość mienia pozostającego po zlikwidowanym 
przedsiębiorstwie lub innej jednostce organizacyjnej, a 
przekazanego spółce, w wysokości wynikającej z umowy ze 
spółką, lub przekazanego jako udział do spółki, wartość mienia 
sprzedanego lub przekazanego innym jednostkom;  
 
2) korektę wartości mienia stanowiącą różnicę pomiędzy 
wartością mienia wynikającą z bilansu zlikwidowanego 
przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej a wartością 
mienia przekazanego spółce lub innym jednostkom.  
 
 

855 015 

 
 
 
5) 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 kontach 071 i 072.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie 
umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób 
odpowiedzialnych.  
 
Typowe zapisy strony Wn  konta 020 

Treść operacji 

 

Dekretacja 

 Wn Ma 

1) zakup wartości niematerialnych i prawnych   
2) przyjęcie wnip w związku z zakończeniem inwestycji 
3) nieodpłatne otrzymanie wartości niematerialne i prawne.  
 

020 201, 240, 
080, 760, 
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Typowe zapisy strony Ma konta 020 
 

Treść operacji 

 

Dekretacja 

 Wn Ma 

1) rozchód wartości niematerialnych i prawnych   
 

071, 072, 
800 

020 

 
6) Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe"  
 
Na 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 aktywów finansowych według tytułów.  
Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów 
finansowych.  

 
 
Konto 030 służy do ewidencji długotrwałych aktywów finansowych, a w szczególności:  

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

1) zakup akcji i udziałów w obcych podmiotach 
gospodarczych;  
 
2) akcji i innych długoterminowych papierów wartościowych, 
traktowanych jako lokaty o terminie wykupu dłuższym niż rok;  
 
3) innych długotrwałych aktywów finansowych.  
 

030 130, 
800,750 

 
 
 

7) 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 stosowanych przez jednostkę.  
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.  Konto 
071 może być wykorzystane do ewidencji nieplanowych odpisów amortyzacyjnych z tytułu 
trwałej utraty wartości przez umarzane stopniowo w czasie środki trwałe i wartości 
niematerialne i prawne. 
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się dla poszczególnych środków trwałych 
orasz wartości niematerialne i prawne np. w postaci tabel amortyzacyjnych 
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.  
Typowe zapisy strony Wn  konta 071 
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Treść operacji 

 

Dekretacja 

 Wn Ma 

1) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia środków 
trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 
wycofanych z eksploatacji: w wyniku   
a)Postawienia środków trwałych w stan likwidacji na skutek 
zniszczenia lub zużycia 
-b)z tytułu sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania 
środków trwałych ; wartości niematerialne i prawne.  
 

071 011, 020 

 
 
Typowe zapisy strony Ma konta 071 

Treść operacji 

 

Dekretacja 

 Wn Ma 

1) naliczone za okres umorzenie środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych  umarzanych 
stopniowo, 
2) dotychczasowe umorzenie otrzymanych na podstawie 
decyzji organu od innej jednostki 
środków trwałych ; wartości niematerialne i prawne 
3)Zwiększenie umorzenia w związku z podwyższeniem 
wartości początkowej środków trwałych 
4)amortyzacja (umorzenie) nieplanowe z tytułu trwałej utraty 
wartości 

400, 761, 
011,020 

800 

071 

 
 

8) Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych"  
 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu 
jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania.  
Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401.  
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia 
wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych.  
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i 
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia, 
sprzedanych, przekazanych nieodpłatnie, a także stanowiących niedobór lub szkodę.  
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do używania 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 
obciążających odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości 
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, dotyczące środków trwałych, 
wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych otrzymanych nieodpłatnie.  
Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 
umorzonych w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania.  
 
Typowe zapisy strony Wn  konta 072 
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Treść operacji 

 

Dekretacja 

 Wn Ma 

1) wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia pozostałych 
środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych  oraz 
zbiorów bibliotecznych rozchodowanych  z tytułu: 
likwidacji, sprzedaży 
nieodpłatnego przekazania, 
niedoboru, szkody 
 

072 013,.014, 
020,240 

 
 
Typowe zapisy strony Ma konta 072 
 

Treść operacji 

 

Dekretacja 

 Wn Ma 

1) umorzenie naliczone od  wydanych do używania 
nowych środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych,  

2) umorzenie naliczone od przyjętych do używania darów 
i  ujawnionych   nadwyżek  

3) umorzenie zbiorów bibliotecznych otrzymanych od 
innych jednostek 

 

401, 013, 
014, 020 

072 

 
 
 
9) Konto 080 - "środki trwałe w budowie (inwestycje)"  
 
Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia 
środków trwałych  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 dotyczę przekazanych do montażu, lecz jeszcze nieoddanych do 
używania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz 
wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej; 
 3)Poniesione koszty ulepszenia środka trwałego(przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja lub 
modernizacja) które powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego.  
Na stronie MA konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności: 
1)środków trwałych; 
2)wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej 
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.  
 
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:  
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Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

1) poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych 
zarówno przez obcych wykonawców, jak i we własnym 
zakresie;  
 
2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, 
lecz jeszcze nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz 
innych przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz 
wytworzonych w ramach własnej działalności gospodarczej;  
 
3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego 
(przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub 
modernizacja), które powodują zwiększenie wartości 
użytkowej środka trwałego.  
 

080  

 
 
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych, a w 
szczególności:  

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

1) środków trwałych;  
 
2) wartości niematerialnych i prawnych;  
 
3) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych 
inwestycji.  
 

 080 

 
 
10) Konto 101 - "Kasa"  
 
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie Urzędu 
Gminy.  
 
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma 
- rozchody gotówki i niedobory kasowe.  
Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej.  
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.  
 
Typowe zapisy konta 101 . 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 
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1) Podjęcie gotówki z banku 
2) Wpływ środków pieniężnych w drodze 
3) Wpłaty z tytułu należności budżetowych, należności 

nieprzypisanych ( min. opłata skarbowa, opłata targowa) 
4) Wpłaty sum depozytowych, kaucji i zabezpieczeń 

 

101 131,141, 

201, 240,  

760, 720 

 
Typowe zapisy konta 101 . 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

1) zapłata gotówką zobowiązań wynikających z faktur lub 
rachunków 

2) Wpłata środków pieniężnych do banku 
3) Wypłaty wynagrodzeń, diet, delegacji i innych zobowiązań  
4) Wypłaty sum depozytowych, kaucji i zabezpieczeń 
5) Wypłaty z tytułu nadpłat dochodów budżetowych  

201, 240 

221, 130 

141 

101 

 
 
11) Konto 130 -  Rachunek bieżący jednostki 

Do obsługi  budżetu Gminy Szydłów są wyodrębnione rachunki bankowe: 

- dochodów budżetowych  Urzędu Gminy  130-02 

- wydatków budżetowych Urzędu Gminy 130-01 

Na koncie 130 ewidencjonuje się stan środków pieniężnych oraz obroty na rachunku 
bankowym jednostki budżetowej Urzędu Gminy z tytułu dochodów budżetowych objętych 
planem finansowym. 

 Ewidencja analityczna do konta 130 prowadzona jest komputerowo z podziałem na 
zadania, zgodnie z klasyfikacją budżetową występującą w planie finansowym Gminy 
Szydłów. Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych wg 
wartości nominalnej w związku z czym zachodzi pełna zgodność zapisów pomiędzy 
jednostką a bankiem. Na koniec każdego miesiąca saldo konta 130 uzgadniane jest ze 
stanem środków na rachunku bankowym. 

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że dla 
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis 
ujemny.  

Typowe zapisy na stronie Wn konta 130 –02 „Rachunek bieżący jednostki” - dochody ” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wpływy  z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów 
budżetowych: 

- z kasy 

- z innych rachunków bankowych jednostki 

- z sum pieniężnych w drodze 

( podatki i opłaty lokalne, opłata za wodę, ścieki, czynsze, 
sprzedaż gruntów, opłata za odbiór śmieci, opłata skarbowa, 

130 221,101,141 
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opłata za zajęcie pasa drogowego  i inne podatki i opłaty) 

2 Wpływy z tytułu pozostałych należności nieprzypisanych ( 
odsetki, koszty upomnienia, opłaty prolongacyjne i inne koszty) 

130 700,750 

3 Wpływy środków pieniężnych w drodze 130 141 

4 Wpłata bezgotówkowa odsetek za zwłokę w zapłacie 
należności  

130 750 

5 Wpływy z tytułu zajęcia przez jednostkę wadiów i 
zabezpieczeń należytego wykonania umowy, w związku z 
naruszeniem zasad przetargu (konkursu) lub nienależytego 
wykonania umowy, darowizny 

130 760 

6 Wpływy nadpłaconego podatku VAT z rachunku Urzędu 
Skarbowego 

130 225 

7 Wpływy kwot do wyjaśnienia             130 240 

 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 130-02 „Rachunek bieżący jednostki - dochody” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Zwroty środków z tytułu dochodów budżetowych 221 130 

2 Zwroty z tytułu pozostałych rozrachunków 240 130 

5 Przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych do budżetu 222, 225 130 

6 Zwroty wyjaśnionych wpłat       240 130 

 

 

Konto 130 –01 - Rachunek bieżący jednostki - wydatki Urzędu Gminy w Szydłowie. 

Analityka wydatków budżetowych jest prowadzona na wyodrębnionym dzienniku 
częściowym. 

 Na koncie 130 ewidencjonuje się stan środków pieniężnych oraz obroty na rachunku 
bankowym Urzędu Gminy z tytułu wydatków  budżetowych objętych planem finansowym. 

 Ewidencja analityczna do konta 130 prowadzona jest komputerowo z podziałem na 
zadania, zgodnie z klasyfikacją budżetową występującą w planie finansowym. 

 Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych, faktur, list 
płac  i PK wg wartości nominalnej w związku z czym zachodzi pełna zgodność zapisów 
pomiędzy jednostką a bankiem. 

 Na koniec każdego miesiąca saldo konta 130 uzgadniane jest ze stanem środków na 
rachunku bankowym. 

 Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że dla 
błędnych zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis 
ujemny.  
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Typowe zapisy na stronie Wn konta 130-01 Rachunek bieżący jednostki - wydatki 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wpływy środków na realizację wydatków także na wydatki 
niewygasające 

130 223 

2 Sumy zwrócone na rachunek wydatków budżetowych w 
roku ich dokonania: z kasy, z innych rachunków bankowych 
z sum pieniężnych w drodze  

130 141,240,139 

3 Wpływy zwróconego podatku VAT  130 225,  

 

Typowe zapisy na stronie Ma konta 130-01 „Rachunek bieżący jednostki -wydatki” 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem 
finansowym i środki pobrane do kasy na realizację 
wydatków budżetowych: 

- z tytułu zapłaty zobowiązań, 

- przekazania dotacji budżetowych 

- przelewów z tytułu opłat księgowanych bezpośrednio w 
ciężar kosztów z pominięciem kont rozrachunkowych 

- opłaty za usługi bankowe 

- zapłaty kar, odszkodowań i kosztów sądowych 

- przelewów równowartości odpisów na ZFŚS 

080,101,141, 

201,224, 225, 
229,231,234, 

240, 310, 
zespół 4, 
751,761 

130 

2 Zwroty wyjaśnionych wpłat       240 130 

 
 
 
12) Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia"  
 
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w 
szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi 
dysponuje jednostka.  
Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych 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.  
 
Typowe zapisy strony Wn konta 135 
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Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

wpłata równowartości odpisów na własny zakładowy fundusz 
świadczeń socjalnych 
wpłata darowizny 
wpłaty gotówki z kasy 

 240,851, 

101,  

 
 
Typowe zapisy strony Ma konta 135 
 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

Przelewy na pokrycie zobowiązań z tytułu dostaw i usług  na 
rzecz działalności finansowanej z zakładowego fundusz 
świadczeń socjalnych oraz z tytułu udzielonych pożyczek z 
ZFSŚ na cele mieszkaniowe 
podjęcie  gotówki do kasy 
obciążenia bankowe z tytułu opłat i błędy w wyciągach 
bankowych 

201,231, 
234,101 

240 

  

 
13) Konto 139 – „Inne rachunki bankowe” 
 
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na 
innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i rachunkach specjalnego 
przeznaczenia.  
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w 
związku z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością 
jednostki a księgowością banku.  
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.  
 
Typowe zapisy strony Wn konta 139 
 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

wpływ na rachunek pomocniczy równowartości wstrzymanych 
kaucji gwarancyjnych przy zapłacie za usługi remontowo-
budowalne 
wpływ środków na pokrycie czeków potwierdzonych;  
wpłata sum depozytowych, wadiów i zabezpieczenia 
pieniężnego;  
odsetki od sum depozytowych 
 

 240,130, 

101, 141, 

750 
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Typowe zapisy strony Ma konta 139 
 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych 
rachunków bankowych. Z tytułu zwrotu kaucji, wadiów, sum 
zabezpieczenia i in nich sum depozytowych 
wpłata wadium z przetargu na zbycie nieruchomości na poczet 
ceny nabycia nieruchomości 
 
 

240, 
231,201 

 

 
14) Konto 140 - "Krótkoterminowe aktywa finansowe”  
 
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych Aktywów finansowych w postaci papierów 
wartościowych nabytych w celu odsprzedaży i innych środków pieniężnych których wartość 
jest wyrażona zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce).  
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów 
wartościowych i innych środków pieniężnych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu 
krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych.  
Ewidencja szczegółowa do konta 140 powinna umożliwić ustalenie:  
1) wartość poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych 
środków pieniężnych i innych środków pieniężnych wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z 
podziałem na poszczególne waluty obce;  
2)wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pieniężnych 
powierzonych poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym.  
Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów 
wartościowych i innych środków pieniężnych.  
 
Typowe zapisy strony Wn konta 140 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

Zakup obcych papierów wartościowych przeznaczonych do 
obrotu( w cenie nabycia) 
Czeki obce otrzymane na pokrycie należności ujętych na 
kontach rozrachunków 
 
 

 131,240, 
221,201 

 
Typowe zapisy strony Ma konta 140 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

Wartość sprzedanych krótkoterminowych papierów 
wartościowych przeznaczonych do obrotu 
Wykup weksli przez dłużnika lub bank 
Zmniejszenie wartości krótkoterminowych,  papierów 
wartościowych na dzień bilansowy z tytułu utraty wartości 
 

131,240, 
751,201 
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15) Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze"  
 
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.  
 
Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 
stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.  
Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być 
ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego.  
Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.  
 
Typowe zapisy strony Wn konta 141 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

Przelewy środków między rachunkami bankowymi jednostki 
Dokonywane za pośrednictwem banków wpłaty z kasy na 
rachunek bankowy 
 

 101,131 

Typowe zapisy strony Ma konta 141 

Treść operacji Dekretacja 

 Wn Ma 

Realizacja przez bank obcych czeków rozliczeniowych 
Wpływ środków pieniężnych w drodze do kasy i na rachunki 
bankowe 
 
 

131,101,  

201 

 

 
 
Konta zespołu 2 "Rozrachunki i rozliczenia" służą do ewidencji krajowych i zagranicznych 
rozrachunków oraz rozliczeń.  
Ewidencja szczegółowa do kont zespołu 2 jest prowadzona komputerowo według podziałek 
klasyfikacji budżetowej z podziałem według kontrahentów oraz poszczególne rodzaje 
działalności. 
 
16) Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"  
 
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu 
dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji 
gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie 
ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, które są ujmowane 
na koncie 221.  
Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie 
zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i 
roszczeń.  
Ewidencja szczegółowa do konta 201 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji 
budżetowej oraz według poszczególnych kontrahentów.  
Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma 
- stan zobowiązań.  
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 201 

Lp. Treść operacji Dekretacja 
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Wn Ma 

1 Należności z tytułu sprzedaży ( na podstawie faktur) 

Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług 

Naliczone różnice kursowe 

Odpisanie zobowiązań 

 720,700,760, 

130, 101, 750 

 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 201 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług 

odpisanie należności umorzonych, przedawnionych 

401-409, 

080, 013, 
751, 761 

 

 
 
17) Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych"  
 
Konto 221 służy do ewidencji należności z tytułu dochodów budżetowych. Ewidencja 
szczegółowa do konta 221 jest prowadzona według poszczególnych rodzajów działalności i 
podziałek klasyfikacji budżetowej  
Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i 
zwroty nadpłat. Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów 
budżetowych oraz odpisy (zmniejszenia) należności.  
Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe 
organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na 
podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty).  
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.  
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 221 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Należności z tytułu dochodów budżetowych  221 700, 720,750 

 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 221 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wpływ należności z tytułu dochodów budżetowych  130 221 

 
 
18) Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych"  
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Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów 
budżetowych. 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. 
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 222 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 dochody budżetowe przelane do budżetu 222 130 

 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 222 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 okresowe lub roczne przeksięgowania zrealizowanych 
dochodów budżetowych na podstawie sprawozdań 
budżetowych 

222 800 

 
 
 
 
19) Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych"  
 
Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 
budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 
realizowanych ze środków europejskich.  
Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych 
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku.  
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta 
wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji 
z kontem 130.  
 
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się:  

 Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne 
przeniesienia, na podstawie sprawozdań 
budżetowych, zrealizowanych wydatków 
budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w 
ramach współfinansowania programów i projektów 
realizowanych ze środków europejskich   
 

223 800 

2 okresowe przelewy środków pieniężnych na 
pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w 
ramach współfinansowania programów i projektów 
realizowanych ze środków europejskich 

223 130 
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Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:  

L.p. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych 
na pokrycie wydatków budżetowych, w tym 
wydatków budżetu państwa w ramach 
współfinansowania programów i projektów 
realizowanych ze środków europejskich,  

130 223 

2 okresowe wpływy środków pieniężnych 
przeznaczonych dla dysponentów niższego stopnia,  

130 223 

 
 
 
20) Konto 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 
europejskich"  
 
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji 
budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące 
płatności z budżetu środków europejskich.  
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 224 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przelew udzielonych dotacji dla jednostek,   130 

 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 224 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Wartość dotacji uznanych za wykorzystane 130  

2 Rozliczenie dotacji i zwrot jej niewykorzystanej części w 
roku jej przekazania 

130  

3 Zwrot dotacji z lat ubiegłych -240 

+240 

-130 

+224 

 
 
 
21) Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami"  
 
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami według wartości nominalnych 
Ewidencja szczegółowa do konta 225 prowadzona jest według tytułu rozrachunków. 
Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 
zobowiązań wobec budżetów.  
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Typowe zapisy na stronie Wn konta 225 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przelew zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu 
podatków i opłat,  

 130 

2 Należności z tytułu nadpłat podatków  231,4,851 

 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 225 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 zobowiązanie wobec urzędów skarbowych z tytułu 
podatków i opłat,  

231,4,851  

2 zwrot nadpłat  z urzędów skarbowych 130  

 
22) Konto 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne” 
Konto 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 rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. 
Nas stronie Wn konta 229 ujmuje się należności z tytułu wypłaconych zasiłków, spłatę i 
zmniejszenie zobowiązań a po stronie Ma księguje się zobowiązania z tytułu naliczonych 
składek. 
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 229 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Przelewy składek do ZUS, wypłata zasiłków  130,231 

2 Odpisanie zobowiązań przedawnionych   760 

 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 229 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Naliczone składki płacone przez pracodawcę 
Składki płacona przez pracownika 

405,231  

2 Odpisanie należności umorzonych i przedawnionych 761  

 
 
 
23) Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"  
 
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z 
tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi 
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przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na 
podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych 
umów zgodnie z odrębnymi przepisami.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia 
stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do 
wynagrodzeń.  
Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - 
stan zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.  
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 231 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

 1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń;  
 
2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń;  
 
3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do 
wynagrodzeń;  
 
4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika.  
 

231 130, 101,234, 
225, 240,229 

 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 231 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 Naliczone zasiłki, które pokrywa zus 

Naliczone w listach płac wynagrodzenia brutto obciążające 
fundusze celowe 

Naliczenie kosztów z tytułu świadczeń rzeczowych 
należnych pracownikom z działalności funduszy celowych 

 231, 240, 851, 

853 

 
24) Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami"  
 
Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z 
innych tytułów niż wynagrodzenia.  
Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych 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 według tytułów rozrachunków.  
Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a 
saldo Ma - stan zobowiązań wobec pracowników.  
 
Typowe zapisy na stronie Wn konta 234 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na 234 101,131, 851, 
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wydatki obciążające jednostkę;  
należności od pracowników z tytułu dokonanych przez 
jednostkę świadczeń odpłatnych;  
należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu 
świadczeń socjalnych;  
należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów 
i szkód;  
zapłacone zobowiązania wobec pracowników.  
 

853,240 

 
Typowe zapisy na stronie Ma konta 234 

Lp. Treść operacji Dekretacja 

Wn Ma 

1 wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki;  
rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych;  
wpływy należności od pracowników.  
 
 

401-409 

101,131 

234 

 
25) Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"  
 
Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz 
zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być używane 
również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i 
długoterminowych należności funduszy celowych.  
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.  
 

1) Konto 245 - "Wpływy do wyjaśnienia "  
 

Konto 240 służy do ewidencji wpłaconych na rachunki bankowe Urzędu Gminy , a 
niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów budżetowych i innych tytułów. 
Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. Na 
stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. Saldo konta 
może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat. 
 

2)  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 konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.  
 
 

3) Konto 310 - "Materiały"  
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Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i odpadków, 
znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie.  
 
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, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych.  
 
 

4) Konto 340 - "Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów"  
 
Konto 340 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną materiałów, towarów i 
artykułów spożywczych ustaloną na poziomie cen zakupu, nabycia lub sprzedaży a ich 
rzeczywistą ceną zakupu lub nabycia.  
 
Na stronie Wn konta 340 ujmuje się odchylenia debetowe i rozliczenie odchyleń 
kredytowych, a na stronie Ma - odchylenia kredytowe i rozliczenie odchyleń debetowych.  
 
Ewidencja szczegółowa do konta 340 powinna zapewnić co najmniej podział odchyleń na 
dotyczące materiałów, towarów i artykułów spożywczych, z ewentualnym dalszym podziałem 
na grupy zapasów.  
 
Konto 340 może wykazywać saldo Wn i Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących 
zapasów materiałów i towarów ujętych na kontach 310 i 330.  
 
Zespół 4 - "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie"  
 
Konta zespołu 4 "Koszty według rodzajów i ich rozliczenie" służą do ewidencji kosztów w 
układzie rodzajowym i ich rozliczenia. Poniesione koszty ujmuje się w księgach 
rachunkowych w momencie ich powstania niezależnie od terminu ich zapłaty. Zmniejszenia 
uprzednio zarachowanych kosztów dokonuje się na podstawie dokumentów korygujących 
koszty (np. faktur korygujących).  
 
Na kontach zespołu 4 nie księguje się kosztów finansowanych,  funduszy celowych i innych 
oraz kosztów inwestycji, pozostałych kosztów operacyjnych, Ewidencję szczegółową do kont 
zespołu 4 prowadzi się według podziałek klasyfikacji planu finansowego, w sposób 
umożliwiający sporządzenie sprawozdań finansowych, sprawozdań budżetowych . 
 

5) Konto 400 - "Amortyzacja"  
 
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i 
wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane 
stopniowo według stawek amortyzacyjnych.  
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 
400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w 
końcu roku salda konta na wynik finansowy.  
 
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 
poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego 
na konto 860.  
 

6) Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii"  
 
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 
podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu.  
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Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a 
na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia 
materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku 
kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860.  
 
Ewidencji na koncie 401 podlegają wydatki i koszty, z  następujących paragrafów klasyfikacji 
budżetowej: 
§ 421- zakup materiałów i wyposażenia, 
§ 422- zakup środków żywności, 
§ 423- zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych, 
§ 424 – zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek, 
§ 425- zakup sprzętu i uzbrojenia, 
§ 426- zakup energii 
 
 
Zapisy strony WN konta 401 „Zużycie materiałów i energii” 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Umorzenie pozostałych środków trwałych 
oraz pozostałych wartości niematerialnych i 
prawnych 

 
072 

2 Zużycie materiałów bezpośrednio z zakupu 201,101, 

3 Koszt zużytej energii elektrycznej, gazu, 
energii cieplnej, paliwa do pojazdów, części 
do remontów, wody , opału 

201,101,234 

4 Rozliczenie niedoboru materiałów 240 

5 Zużycie materiałów z magazynu 310 

6 Koszty zakupu niskocennych składników 
majątkowych odpisywanych bezpośrednio w 
koszty 

201, 240,101 

  
Zapisy strony MA konta 401 „Zużycie materiałów i energii” 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Faktura korygująca koszty, zwrot materiałów 
do magazynu,  

 
201,310 

2 Nadwyżka inwentaryzacyjna 240 

3 Przeniesienie kosztów na koniec roku na 
wynik finansowy 

860 

 
 

7) Konto 402 - "Usługi obce"  
 
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz 
działalności podstawowej jednostki.  
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Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 
402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie 
kosztów usług obcych na konto 860.  
 
Na koncie 402 podlegają ewidencji wydatki i koszty, z następujących paragrafów klasyfikacji 
budżetowej: 
§ 427 – zakup usług remontowych, 
§ 428 – zakup usług zdrowotnych, 
§ 430 – zakup usług pozostałych 
§ 433 – zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego  od innych jednostek 
samorządu terytorialnego, 
§ 434 – zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych 
będących w użytkowaniu jednostek budżetowych, 
§ 435 – zakup usług do sieci internetowej, 
§ 436 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej 
publicznej sieci telefonicznej, 
§ 437 – opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych 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 garażowe. 
 
Zakup usług obcych, związanych z budową środka trwałego stanowi wyjątek – ujmuje się go 
na koncie 080 „Inwestycje – środki trwałe w budowie”. 
 
Zapisy strony WN konta 402 „Usługi obce” 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Opłaty za usługi bankowe  
130,131,132 

2 Faktura za usługi obce 201 

 
Zapisy strony MA konta 402 „Usługi obce” 
 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Faktura korygująca koszty 201 

3 Przeniesienie kosztów na koniec roku na 
wynik finansowy 

860 

 
 
 

8) Konto 403 - "Podatki i opłaty"  
 
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, 
podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności 
cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty 
skarbowej i opłaty administracyjnej.  
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Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się 
zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego 
tytułu na konto 860.  
 
Ewidencji na koncie 403 podlegają wydatki i koszty, z paragrafów klasyfikacji budżetowej: 
 
§ 443 – Różne opłaty i składki, z wyłączeniem ubezpieczeń społecznych i rzeczowych, 
§ 447 – cła, 
§ 448 – podatek od nieruchomości, 
§ 449 – pozostałe podatki na rzecz budżetu państwa, 
§ 450 – pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
§ 451 – opłaty na rzecz budżetu państwa, 
§ 452 – opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego, 
§ 453 – podatek VAT, 
§ 454 – składki na rzecz organizacji międzynarodowych 
 
 
 
Zapisy strony WN konta 403 „Podatki i opłaty” 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Podatek od nieruchomości, od środków 
transportu 

 
229 

2 Opłaty sądowe i notarialne 240 

 
Zapisy strony MA konta 403 „Podatki i opłaty” 
 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Korekta zmniejszająca poniesione koszty  
 201 

3 Przeniesienie kosztów na koniec roku na 
wynik finansowy 

860 

 
 

9) Konto 404 - "Wynagrodzenia"  
 
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z 
pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, 
umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi 
przepisami.  
 
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym 
wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac).  
 
Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności 
podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.  
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Koszty wynagrodzeń zawsze ujmuje się w kwocie brutto. 
Ewidencji na koncie 404 podlegają wydatki i koszty, z następujących paragrafów klasyfikacji 
budżetowej: 
§ 401 – wynagrodzenia osobowe pracowników, 
§ 402 – wynagrodzenia osobowe członków korpusu służby cywilnej, 
§ 404 – dodatkowe wynagrodzenia roczne, 
§ 409 – honoraria, 
§ 410 – wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne, 
§ 417 – wynagrodzenia bezosobowe, 
 
 
Zapisy strony WN konta 404 – Wynagrodzenia 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Wynagrodzenia naliczone na podstawie list 
płac, rachunków dotyczących umów zleceń 
lub umów o dzieło 

 
231 

2 Dodatkowe wynagrodzenia roczne 231 

 
Zapisy strony MA konta 404 – Wynagrodzenia 
 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Korekta uprzednio zaewidencjonowanych  
kosztów 

 
231 

3 Przeniesienie kosztów na koniec roku na 
wynik finansowy 

860 

 
 
 

10) Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia"  
 
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu 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.  
 
Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i 
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.  
 
Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i 
świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 
pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.  
 
Na koncie 405 podlegają ewidencji wydatki i koszty, z następujących paragrafów klasyfikacji 
budżetowej: 
§ 302 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń ( z wyłączeniem odpraw 
pośmiertelnych i ekwiwalentów), 
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§ 411 -  składki na ubezpieczenia społeczne, 
§ 412 -  składki na Fundusz Pracy, 
§ 413 -  składki na ubezpieczenia zdrowotne, 
§ 428 -  zakup usług zdrowotnych, 
§ 444 – odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, 
§ 470 – szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej. 
 
 
Zapisy strony WN konta 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Naliczanie składek na ubezpieczenia 
społeczne, zdrowotne, fundusz pracy, FGŚP 

 
229 

2 Odpis podstawowy i dodatkowy dokonywany 
na podstawie ustawy o ZFŚŚ 

851 

3 Koszty szkoleń i konferencji 234, 201 

4 Ekwiwalenty oraz inne świadczenia rzeczowe 
dla pracowników 

234 

5 zakup pracownikom napojów 234, 201 

6 Naliczenie dodatkowego wynagrodzenia dla 
radcy prawnego, będącego pracownikiem z 
tytułu zastępstwa prawnego 

405 

 
Zapisy strony MA konta 405 - – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Korekta uprzednio zaewidencjonowanych  
kosztów 

 
231 

3 Przeniesienie kosztów na koniec roku na 
wynik finansowy 

860 

 
11) Konto 407 - " Inne świadczenia finansowane z budżetu"  

 
Konto 407 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej które nie są ujmowane na 
kontach 401- 409 
 
Kont 407 służy w szczególności do ewidencji specyficznych  kosztów podstawowej 
działalności operacyjnej, kosztów   reprezentacji i reklamy, (np. ogłoszeń w różnych 
środkach masowego przekazu), koszty przyjmowania gości ( koszty hotelu, przyjęć, 
przejazdów)  wartość upominków i nagród służących reklamie 
koszty wyjazdów krajowych i zagranicznych własnych pracowników w celach reklamy i 
reprezentacji, diety i koszty przejazdu radnych, nagrody, stypendia i inne świadczenia 
przyznawane dla osób niebędących pracownikami 
Na stronie Wn  ujmuje się poniesione koszty  z w/w tytułów a na stronie Ma ich zmniejszenie 
oraz przeniesienie salda na dzień bilansowy  na konto 860.  
 
Typowe zapisy strony MA konta 407– inne świadczenia finansowane z budżetu 
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Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Koszty podróży służbowych pracowników w 
celach reklamy i reprezentacji 
Diety i koszty przejazdu radnych, posłów 
 

 
101,131,240, 

3 Koszty reprezentacji i reklamy 
Zakup upominków, nagród rzeczowych dla 
osób niebędących pracownikami 

201,101,131 

 
Typowe zapisy strony MA konta 407   inne świadczenia finansowane z budżetu 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Zmniejszenie uprzednio 
zaewidencjonowanych  kosztów 

 
101,201,131 

3 Przeniesienie kosztów na koniec roku na 
wynik finansowy 

860 

 
12) Konto 408 - " Pozostałe obciążenia"  

 
Konto 408 służy do ewidencji specyficznych kosztów działalności podstawowej i odnoszą się 
do jednostki jst.  Koszty księgowane na koncie 408 obejmują w szczególności: 
 
Wpływy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego, 
Wpłaty gmin na rzecz innych jednostek jst, związków gmin i związków powiatów 
Zwroty dotacji i subwencji otrzymanych w latach ubiegłych 
Wpłaty do budżetu państwa, 
Kary i odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych, jak realizacja zobowiązań Skarbu 
Państwa 
Na stronie Wn  ujmuje się poniesione koszty  z w/w tytułów a na stronie Ma ich zmniejszenie 
oraz przeniesienie salda na dzień bilansowy  na konto 860.  
 
Typowe zapisy strony MA konta 408– Pozostałe obciążenia 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Wpłaty gminy na rzecz innych jednostek , 
powiatów, związków gmin i izb rolniczych 

131,240, 

2 Kary i odszkodowania 
Pozostałe obciążenia 

240, 131 

 
Typowe zapisy strony MA konta 408 – Pozostałe obciążenia 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Zmniejszenie uprzednio 
zaewidencjonowanych  kosztów 

 
240, 131 

2 Przeniesienie kosztów na koniec roku na 
wynik finansowy 

860 
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13) Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe"  

 
Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do 
ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za 
używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i 
zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy 
z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności 
finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych.  
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich 
zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na 
konto 860.  
Na koncie 409 zostają zaewidencjonowane wydatki i koszty, z następujących paragrafów 
klasyfikacji budżetowej: 
 
§ 300 – Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy, 
§ 302 – wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń (w zakresie odpraw pośmiertelnych i 
ekwiwalentów) 
§ 430 – zakup usług obcych, 
§ 441 – podróże służbowe krajowe 
§ 442 – podróże służbowe zagraniczne 
§ 443 – różne opłaty i składki (w zakresie ubezpieczeń rzeczowych) 
 
Zapisy strony WN konta 409 – Pozostałe koszty rodzajowe 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Koszty podróży służbowych  
234 

2 Składki z tytułu ubezpieczeń majątkowych i 
osobowych 

240 

 
Zapisy strony MA konta 409 – Pozostałe koszty rodzajowe 
 

Lp. Treść operacji gospodarczej Konto przeciwstawne 

1 Korekta uprzednio zaewidencjonowanych  
kosztów 

 
234,240 

3 Przeniesienie kosztów na koniec roku na 
wynik finansowy 

860 

 
14) Konto 640 - "Rozliczenia międzyokresowe kosztów"  

 
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia międzyokresowe 
czynne) oraz prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres 
sprawozdawczy (rozliczenia międzyokresowe bierne).  
 
Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie 
sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz koszty poniesione w okresie 
sprawozdawczym, w związku z którymi w poprzednich okresach dokonano rozliczenia 
międzyokresowego kosztów (bierne).  
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Na stronie Ma konta 640 ujmuje się prawdopodobne zobowiązania przypadające na bieżący 
okres sprawozdawczy oraz zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów 
poniesionych w okresach poprzednich.   
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie:  
1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie;  
2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym podziałem według ich 
tytułów.  
Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma -  stan 
prawdopodobnych zobowiązań przypadających na bieżący okres sprawozdawczy. 
 
Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty"  
 
Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji:  
 
1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, towarów, przychodów 
i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych;  
2) podatków nieujętych na koncie 403;  
3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz dotacji 
przekazanych.  
Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do 
potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków.  
 

15) Konto 700 – „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia” 
 
Na stronie Wn konta 700 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma 
konta 700 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 700 wyodrębnia przychody z tytułu innych 
dochodów budżetowych.  
 

16) Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych"  
 
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych 
bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, a w szczególności dochodów, do 
których zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu Gminy należne na 
podstawie odrębnych ustaw lub umów.  
Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma 
konta 720 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie 
przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego.  
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa 
jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków 
pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach 
budżetowych sporządzane przez te organy.  
W końcu roku obrotowego saldo konta 700, 720 przenosi się na konto 860.  
Na koniec roku konto 700, 720 nie wykazuje salda.  
 

17) Konto 740 - "Dotacje i środki na inwestycje"  
 
Konto 740 służy do ewidencji dotacji otrzymanych z budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego oraz innych środków na finansowanie działalności podstawowej 
samorządowych zakładów budżetowych. Na koncie 740 nie ujmuje się dotacji otrzymanych 
na finansowanie inwestycji.  
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Na stronie Wn konta 740 ujmuje się:  
1) dotacje przekazane na finansowanie działalności podstawowej samobilansującym 
oddziałom samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240;  
2) środki pieniężne samorządowych zakładów budżetowych wykorzystane lub przeznaczone 
na finansowanie inwestycji, w korespondencji z kontem 800 lub 840;  
3) zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z 
przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225.  
 
Na stronie Ma konta 740 ujmuje się:  
1) w ciągu roku - dotacje rzeczywiście otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub 
dotacje należne, jeżeli ich wysokość wynika z przepisów, w korespondencji z kontem 225;  
2) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje należne, wynikające z przepisów prawa lub 
potwierdzone przez organ dotujący, albo jeżeli należna dotacja za dany rok wpłynęła na 
rachunek jednostki w okresie następnym do dnia sporządzenia sprawozdania finansowego, 
w korespondencji z kontem 225.  
Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić możliwość ustalenia wysokości dotacji 
przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń.  
 
W końcu roku budżetowego saldo konta 740 zamyka się dwoma saldami, które przenosi się:  
 
1) saldo Wn oznacza wartość dotacji przekazanych na finansowanie działalności 
podstawowej samodzielnie bilansujących się oddziałów środków wykorzystanych lub 
przeznaczonych na inwestycje w samorządowych zakładach budżetowych na stronę Wn 
konta 860;  
 
2) saldo Ma oznacza wartość dotacji otrzymanych na finansowanie działalności 
podstawowej, na stronę Ma konta 860.  
 
Na koniec roku budżetowego konto 740 nie wykazuje salda.  
 

18) Konto 750 - "Przychody finansowe"  
 
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych niestanowiących dochodów 
budżetowych.  
 
Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, a w 
szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i 
akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, 
czeków obcych i papierów wartościowych oraz dodatnie różnice kursowe.  
 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie 
przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne 
jednostce odsetki od pożyczek.  
 
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn 
konto 750).  
 
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.  
 

19) Konto 751 - "Koszty finansowe"  
 
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.  
 
Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i 
papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za 
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zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, 
dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice 
kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w 
zakresie kosztów operacji finansowych - zarachowane odsetki od pożyczek i odsetki za 
zwłokę od zobowiązań.  
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 
(Ma konto 751).  
 
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.  
 

20) Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne"  
 
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą 
działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na 
kontach: 700, 720, 730, 750.  
 
W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się:  
1) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i 
inwestycji;  
2) pozostałe przychody operacyjne, do których zalicza się w szczególności odpisane 
przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, kary, darowizny i nieodpłatnie 
otrzymane środki obrotowe;  
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 
860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760.  
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.  
 

21) Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne"  
 
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością 
jednostki.  
W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się:  
1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia 
materiałów;  
 
2) pozostałe koszty operacyjne, do których zalicza się w szczególności kary, odpisane 
przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, odpisy aktualizujące od należności, 
koszty postępowania spornego i egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane środki 
obrotowe.  
W końcu roku obrotowego przenosi się:  
1) na stronę Wn konta 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma 
konta 761.  
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.  
 
Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy"  
 
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw 
i rozliczeń międzyokresowych przychodów.  
Konto 800 - "Fundusz jednostki"  
 

22) 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, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.  
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Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:  
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty 
bilansowej roku ubiegłego z konta 860;  
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów 
budżetowych 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 środków trwałych;  
5) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji;  
6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;  
7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.  
 
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:  
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku 
bilansowego roku ubiegłego z konta 860;  
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków 
budżetowych z konta 223;  
3) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków 
środków europejskich z konta 227;  
4) okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze źródeł zagranicznych 
niepodlegających zwrotowi z konta 228;  
5) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;  
6) różnice z aktualizacji środków trwałych;  
7) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji;  
8) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek;  
9) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.  
 
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.  
 

23) Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki 
z budżetu na inwestycje"  

 
Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków europejskich 
oraz środków z budżetu na inwestycje.  
 
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:  
 
1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone, 
w korespondencji z kontem 224;  
2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, w 
korespondencji z kontem 224;  
3) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze środków budżetu na 
finansowanie inwestycji.  
Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta 
810 na konto 800.  
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.  
 

24)  Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"  
 
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych 
rozliczeń międzyokresowych i rezerw.  
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Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn - ich 
zmniejszenie lub rozwiązanie.  
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń 
międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do 
przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.  
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia 
stanu:  
1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń;  
2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich 
zwiększeń i zmniejszeń.  
Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń 
międzyokresowych przychodów.  
 

25) 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.  
Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.  
 
 

26) Konto 855 - "Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek"  
 
Konto 855 służy do ewidencji równowartości mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw 
państwowych, komunalnych lub innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organy 
założycielskie i nadzorujące.  
 
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 przedsiębiorstw lub innych jednostek organizacyjnych, ustaloną na 
podstawie bilansów tych jednostek, w korespondencji z kontem 015.  
Saldo Ma konta 855 wyraża stan funduszu mienia zlikwidowanych przedsiębiorstw lub 
innych jednostek organizacyjnych, przejętego przez organ założycielski lub nadzorujący,  
 
a nieprzekazanego spółkom, innym jednostkom organizacyjnym lub nieprzejętego na własne 
potrzeby, lub wartość mienia sprzedanego, ale jeszcze niespłaconego.  
 

27)  Konto 860 - "Wynik finansowy"  
 
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki.  
 
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:  
 
1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: zespołu 4 
2) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów 
operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;  
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3) strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771;  
4) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.  
Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:  
1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7;  
2) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w korespondencji z 
kontem 740;  
4) zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.  
 
Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - 
stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym, pod datą 
przyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.  
 
 

4. Konta pozabilansowe  
1) Konto 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami. 

Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w 
celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń 
dotyczą w szczególności 

a) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym 
charakterze 

b) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonanych między jednostkami. 
Ewidencja przychodów i kosztów obejmuje księgowane oddzielnie narastająco przychody i 
koszty, będące następstwem wzajemnych świadczeń pomiędzy jednostkami objętymi 
łącznym sprawozdaniem. Wyłączenia przychodów i kosztów wzajemnych nie mają wpływu 
na wynik finansowy ustalony w łącznym sprawozdaniu finansowym. 
Należności i zobowiązania wzajemne ewidencjonuje się oddzielnie w jednostkach 
organizacyjnych. Do sporządzenia sprawozdania potrzebny jest stan należności i 
zobowiązań niezapłaconych w dniu bilansowym.  Należności od jednostek z grupy objętej 
łącznym sprawozdaniem finansowym są ewidencjonowane na stronie Wn konta 976 
(wzajemne należności), natomiast na stronie ma tego konta księguje się zapisy o ich 
zapłacie. Saldo konta będzie oznaczać stan należności do wyłączenia w sprawozdaniu 
łącznym. 
Konto 976 dla zobowiązań będzie prowadzone w porządku odwrotnym. 

 
2) Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"  

 
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta 
środków budżetowych.  
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego 
zmiany.  
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:  
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu;  
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku następnym;  
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.  
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 
wydatków budżetowych.  
Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.  
 

3) Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków"  
Konto 981 służy do ewidencji kwot ujętych w planach finansowych niewygasających 
wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych.  
Na stronie Wn konta 981 ewidencjonuje  się  wartości ujęte w zatwierdzonym na dany rok 
planie finansowym  niewygasających wydatków budżetowych, a na stronie Ma konta 981 
ujmuje się:  
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1) równowartość zrealizowanych niewygasających wydatków budżetowych  
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej lub 
wygasłej.  
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego 
niewygasających wydatków budżetowych.  
Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku.  
 

4)  Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"  
 
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w 
planie finansowym na dany  rok budżetowy oraz w planie finansowym niewygasających 
wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.  
Ewidencja ma być pomocna przy wstępnej kontroli zgodności zamierzonych wydatków z 
planem finansowym, aby nie dopuścić do przekroczenia . 
Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:  
1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;  
2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku 
następnego.  
 
Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i 
innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków 
budżetowych w roku bieżącym.  
Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 
planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.  
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.  
 

5) 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 
lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.  
Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.  
Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 
planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.  
 
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie 
wydatków budżetowych lat przyszłych.  
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5. Wykaz programów komputerowych stosowanych w Urzędzie Gminy w Szydłowie. 

 

Lp. Nazwa programu(modułu) Przeznaczenie i opis programu 

(modułu) 

Data rozpoczęcia 

eksploatacji 

1. Puma FK- „Puma Nowa 

Gmina SQL” firmy ZETO 

Olsztyn 

Finanse i Księgowość 

Prowadzenie ewidencji 

księgowej zgodnie z ustawą o 

rachunkowości Ewidencja 

dochodów i wydatków. 

01.01.2011r, 

2. Puma Kadry i płace - 

„Puma Nowa Gmina SQL” 

firmy ZETO Olsztyn 

Kadry i płace 

Sporządzanie list płac, kart 

wynagrodzeń. Rozliczanie 

składek zus, rozliczanie podatku 

dochodowego 

Aneksy do umów. 

01.01.2014r. 

3. Płatnik  8.01.011 Sporządzanie deklaracji 

zgłoszeniowych, 

rozliczeniowych, elektroniczne 

przesyłanie dokumentów 

2012r. 

4.  Bestia Sporządzanie sprawozdań 

miesięcznych, kwartalnych, 

półrocznych i rocznych. 

Elektroniczny przekaz 

dokumentów. 

Tworzenie budżetu, planów 

finansowych zmian do budżetu. 

Tworzenie i przekazywanie 

sprawozdań. Sporządzanie i 

przekazywanie zarządzeń i 

uchwał do Wieloletniej Prognozy 

Finansowej. 

2005r. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2011r. 

5. „TARAN” w Spółce z 

Ograniczoną 

odpowiedzialnością 

„TARAN” ul. Traugutta 7, 

Ewidencja i rozliczanie usług i 

opłat za usługi komunalne. 

Wystawianie i ewidencja faktur. 

Sporządzanie rejestrów 

01.09.2011r. 
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39-300 Mielec. 

Moduł MuniCom FK, 

MuniCom FTG, 

Gos-Kom-Fakturowanie 

wody i kanalizacji 

sprzedaży do celów podatku 

vat. Rozrachunki z odbiorcami. 

Wystawianie wezwań  

6. Puma środki trwałe - 

„Puma Nowa Gmina SQL” 

firmy ZETO Olsztyn 

ZETO Kielce 

Ewidencja środków trwałych. 

Ewidencja  nowych środków 

trwałych, likwidacja i 

ewidencjonowanie sprzedaży. 

01.01.2014 

7. Puma Budżet- „Puma 

Nowa Gmina SQL” firmy 

ZETO Olsztyn 

ZETO Kielce  

Plan finansowy dochodów, plan 

finansowy wydatków. 

01.01.2011 

 

 

 

5.Wykaz programów komputerowych stosowanych do ewidencji podatków i opłat w Urzędzie 

Gminy w Szydłowie. 

Lp. Nazwa 

programu(modułu 

Przeznaczenie i opis programu (modułu) Data 

rozpoczęcia 

eksploatacji 

1 Puma POST (ewidencja 

pojazdów)-windykacja 

Ewidencja pojazdów. Naliczanie i 

ewidencjonowanie podatku od środków 

transportowych.  

01.01.2012 

2 Puma – podatek od 

osób prawnych OPJ, 

windykacje   

Naliczanie i ewidencjonowanie podatku 

rolnego, leśnego, od nieruchomości 

01.01.2012 

3 Puma – podatek od 

osób fizycznych 

windykacje ,  

Naliczanie i ewidencjonowanie podatku 

rolnego, leśnego, od nieruchomości 

01.01.2012 

4 Puma - paliwa Zwrot podatku akcyzowego zawartego 

w cenie oleju napędowego. Naliczanie i 

wydawanie decyzji. 

01.01.2012 

5 Puma - zaświadczenia Wydawanie zaświadczeń o posiadaniu 

gospodarstwa i niezaleganiu w 

01.01.2013 
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podatkach. 

6 Puma – koncesje 

alkoholowe, windykacja 

Wydawanie decyzji, ewidencja opłat za 

zezwolenia na sprzedaż napojów 

01.01.2012 

7 Puma – gospodarka 

odpadami – opłaty, 

windykacja 

Naliczanie i ewidencja opłaty za odbiór 

odpadów komunalnych. 

01.07.2013 

    

 

 

6. Opis systemu przetwarzania danych (systemu informatycznego) 

 

System komputerowy ewidencji księgowej „PUMA” Zakładu Elektronicznej Techniki 

Obliczeniowej w Olsztynie Spółka z o.o. z siedzibą w Olsztynie ul. Pieniężnego 6/7 spełnia 

wymogi art. 10 ustawy o rachunkowości i został wprowadzony do stosowania w Urzędzie 

Gminy w Szydłowie 01.01.2010r.  

wersja 03.441. 

System informatyczny – „TARAN” zakupiony w Spółce z Ograniczoną odpowiedzialnością 

„TARAN” ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec spełnia wymogi art. 10 ustawy o rachunkowości i 

został wprowadzony do stosowania w Urzędzie Gminy w Szydłowie 01.09.2011r. 

 

System   PUMA składa się z wzajemnie powiązanych modułów: 

 Budżet 

 Finanse i księgowość 

 Windykacja 

 Koncesje alkoholowe 

 Kontrahenci 

 Administracja 

 Podatki 

 Kadry i płace 

 Symulacje  

 Zaświadczenia 

 Podatki – osoby fizyczne 

 OPJ - Podatek od osób prawnych 

 Środki trwałe 

 POST (Ewidencja pojazdów) 

 WPF (Wieloletnia Prognoza Finansowa) 

 Zaświadczenia 

 Nieruchomości 

 Paliwa 

 Opłaty różne 

 Szablony i archiwum wydruków 
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 Decyzje 

 

Moduł Finanse i Księgowość jest podstawowym modułem w zakresie gromadzenia i 

przetwarzania zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe: 

- dziennik obrotów 

- zestawienie obrotów i sald syntetycznych księgi głównej i ksiąg pomocniczych 

- zestawienie kart kontowych. 

Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika posiada klauzulę, że jest 

zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości  i zawiera: 

– oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji, 

– wykaz programów, 

– procedury/funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów, 

– opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do 

danych i systemu ich przetwarzania, 

– wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych 

powiązań oraz ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości. 

 

Księgi rachunkowe opłat za wodę i ścieki i pozostałe opłaty prowadzone są z 

wykorzystaniem systemu informatycznego – „TARAN” zakupionego w Spółce z Ograniczoną 

odpowiedzialnością „TARAN” ul. Traugutta 7, 39-300 Mielec. 

Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika posiada klauzulę, że jest 

zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości  i zawiera: 

– oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji, 

– wykaz programów, 

– procedury/funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów, 

– opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do 

danych i systemu ich przetwarzania, 

– wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych 

powiązań oraz ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości. 

W oprogramowaniu parametry , takie jak: cena  za 1 metr sześcienny wody, za 1 metr 

sześcienny ścieków, opłaty dodatkowe, odsetki za nieterminowe płatności oraz inne opłaty 

związane z poborem należności są wprowadzane na podstawie uchwały Rady Gminy, 

Zarządzenia Wójta Gminy i  przepisy ustawowe przez operatora Systemu.  

Aktualizacji programu dokonuje użytkownik programu i operator Systemu.. 

System finansowo-księgowy (FK) jest pakietem programowym przeznaczonym 

do obsługi finansowo księgowej gminy. System FK wchodzi w skład informatycznego 

systemu rachunkowości, do którego dodatkowo zalicza się zasoby danych i organizację 

systemu. System FK jest zaprojektowany zgodnie z wyrażonymi w ustawie o 

rachunkowości zasadami takimi jak: 

- istotność - zaspokajanie potrzeb informacyjnych użytkowników, 
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- wiarygodność - zachowania rzetelności i bezbłędności prowadzonych ksiąg 

rachunkowych, uwzględnienie wszystkich operacji podlegających obowiązkowi ewidencji, 

dokumentację operacji prawidłowo sporządzonymi zapisami, emitowanie informacji 

wynikowych, 

- prawidłowość - zgodność prowadzonych ksiąg rachunkowych z normami 

i przepisami prawa, 

- przejrzystość - zarówno co do prowadzenia ksiąg jak i łatwości prowadzenia 

kontroli, 

- ochrona danych - stosowanie narzędzi umożliwiających zabezpieczenie informacji na 

nośnikach magnetycznych i w postaci wydawnictw przenoszonych na nośniki trwałe. 

 

Kluczową funkcją sytemu jest funkcja księgowania dzienników i kontroli ich zgodności z 

księgą główną. W wyniku jej działania generowane są dzienniki cząstkowe grupujące 

operacje według ich rodzajów. Chronologiczne zapisy w dzienniku są kolejno 

numerowane, a sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły. Księgowanie 

dzienników skutkuje: 

- ujmowaniem w dzienniku wyłącznie zapisów sprawdzonych (a nie tylko 

zarejestrowanych), 

- niedostępnością zbioru do modyfikacji poza wprowadzeniem dowodów korekt  

księgowych 

- kolejnym numerowaniem zapisów, 

- automatyczną kontrolą ciągłości zapisów obrotów przenoszonych na konta księgi 

głównej, na konta analityczne oraz z rejestrów księgowych do dzienników. 

Wydruk dziennika składa się z automatycznie numerowanych stron, oznaczeniem 

pierwszej i ostatniej. Wydruk jest sumowany na kolejnych stronach w sposób ciągły w 

roku obrotowym i oznaczony nazwą programu przetwarzania. 

Funkcja księgowanie dzienników może, w miarę potrzeb, być uruchamiana wielokrotnie 

w ciągu miesiąca obrotowego. Każdorazowe jej uruchomienie powoduje zapis do 

dziennika z jednoczesną blokadą możliwości korekty w rejestrach księgowych. 

Zapisy na określonych kontach księgi głównej prowadzone są w kolejności 

chronologicznej, a podstawą uporządkowania chronologicznego jest data księgowania, 

którą należy określić przed każdym uruchomieniem funkcji rejestracji dowodów. 

W zestawieniach obrotów i sald (syntetycznych i analitycznych) wprowadzono pozycję 

obroty narastająco od początku roku. Bilans otwarcia ujmowany jest w osobnej pozycji. 

Informacje wprowadzane do systemu oraz dane powstałe jako wynik działania programu 

pamiętane są w zbiorach typu „dbf”. 

 

 System Budżet przeznaczony jest do bieżącej i prognostycznej analizy dochodów i 

wydatków budżetowych na poziomie jednostki samorządu terytorialnego (gminy) oraz 

podległych jednostek budżetowych. System został zaprojektowany z zachowaniem 
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rozdziału zagadnień dotyczących księgowości tzw. „organu finansowego” i jednostek 

budżetowych, co zapewnia możliwość swobodnego przepływu informacji pomiędzy 

jednostkami zależnymi. System zapewnia przesyłanie danych pomiędzy „organem 

finansowym” a jednostkami zależnymi, zarówno w zakresie planu budżetowego jak i 

danych przekazywanych w formie sprawozdań, tj. wykonania planu, zaangażowania 

środków budżetowych oraz stanu zobowiązań i należności.  

System współpracuje także z programem „Bestia”, zasilając go danymi 

przekazywanymi później w formie elektronicznych sprawozdań do Regionalnych Izb 

Obrachunkowych.  

Do głównych zadań realizowanych przez  system zalicza się: 

- ewidencję dokumentów według schematu odpowiadającego rzeczywistej kolejności 

- rejestrowania danych budżetowych tj.: projekt budżetu, plan (pierwotny i po 

zmianach) dochodów oraz wydatków budżetowych, sprawozdania, projektowanie na 

rok następny 

-  ewidencję danych w dwóch równoległych układach, według klasyfikacji budżetowej, 

- harmonogramowanie wykonania budżetu na podstawie dokumentów planu 

budżetowego oraz terminów realizacji umów i dokumentów rozliczeniowych, 

- możliwość sporządzania sprawozdań stosownie do rozporządzenia w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej, 

-możliwość przesyłania sprawozdań do systemu „Bestia” rozprowadzanego przez 

Regionalne Izby Obrachunkowe w celu sporządzania sprawozdań w wersji 

elektronicznej, 

- przekazywanie danych budżetowych pomiędzy poszczególnymi jednostkami 

zależnymi, 

- tworzenie projektu planu budżetowego na rok następny, 

- obsługę archiwum danych z lat poprzednich. 

W modułach dotyczących wynagrodzeń , parametry , takie jak: stawki podatkowe , koszty 

uzyskania przychodów, wysokość wynagrodzeń  i inne  wprowadzane są w module kadry  

przez pracownika uprawnionego  i przez  operatora Systemu.  

 

Moduł Płace jest to pakiet oprogramowania zapewniający: 

- obsługę wypłat wynagrodzeń a także realizację dokumentów dla urzędów 

skarbowych (PIT), a także przekazywanie do programu Płatnika wszystkich 

dokumentów ewidencyjnych i rozliczeniowych ZUS. 

System Płace zapewnia realizację następujących zadań: 

- zakładanie i prowadzenie kartotek płacowych pracowników wynagradzanych w 

systemie miesięcznym i dniówkowym, 
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- zakładanie i prowadzenie kartoteki pracowników zawierającej dane potrzebne do  

tworzenia dokumentów PIT oraz wszystkich dokumentów dla ZUS, 

- emitowanie wszystkich potrzebnych zestawień i wydruków takich jak odcinki płac, 

zestawienia wypłat na rachunki rozliczeniowe pracowników i przelewów do banków, 

w których prowadzone są te rachunki, rozdzielnika kosztów, wielkości podatku 

dochodowego od wynagrodzeń i wysokości indywidualnych składek na 

ubezpieczenia emerytalne, rentowe, chorobowe i wypadkowe itp., 

- dokonywanie wypłat sporadycznych, poza miesięczną lista płac, 

- prowadzenie kart zasiłkowych tzn. kartoteki wypłaconych wynagrodzeń za czas 

choroby, 

- prowadzenie kartoteki wypłaconych zasiłków rodzinnych, pielęgnacyjnych i 

wychowawczych, 

- wielokrotne przeliczanie wypłaty w celu wyeliminowania pomyłek, 

- wprowadzanie składników płacowych definiowanych przez użytkownika. 

Moduł współpracuje z programem Płatnik. 

W modułach dotyczących podatków od osób fizycznych i prawnych, parametry , takie jak: 

stawki podatkowe w podatkach: rolnym , leśnym od nieruchomości, od środków 

transportowych, opłaty za odbiór odpadów komunalnych  i inne   opłaty dodatkowe, odsetki 

za nieterminowe płatności , wielkość stóp procentowych  związane z poborem należności są 

wprowadzane na podstawie uchwały Rady Gminy, Zarządzenia Wójta Gminy i  przepisy 

ustawowe przez operatora Systemu lub użytkownika programu.  

Podatki – osoby fizyczne 

Moduł zawiera funkcje do ewidencji i przeglądu danych gruntowych, leśnych oraz 

nieruchomości a także do korekty tych danych. Umożliwia naliczanie podatku rolnego, 

leśnego i od nieruchomości od osób fizycznych i wystawianie decyzji, przegląd, korygowanie 

oraz zatwierdzanie opłat związanych z gruntami, lasami oraz nieruchomościami. Pozwala on 

także na wykonywanie wydruków dotyczących różnego rodzaju zestawień oraz wydruków 

zawiadomień o zmianie wysokości opłat. 

OPJ – Podatek od osób prawnych 

Moduł OPJ zajmuje się obsługą prac związanych z naliczaniem podatku rolnego, leśnego i 

od nieruchomości od osób prawnych i jednostek organizacyjnych, w tym spółek 

nieposiadających osobowości prawnej. Na podstawie kartoteki podatników i deklaracji 

podatkowych składanych przez podatników do urzędu naliczane są wymiary podatkowe 

stanowiące podstawę rozliczeń z urzędem.  

 Funkcje uwzględnione w module: 

 · ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych 

· naliczanie wymiarów podatkowych na podstawie deklaracji  

· zmiany wymiaru podatku po nabyciu/zbyciu nieruchomości, gruntów, lasów  
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· 

generowanie przypisów rat i terminów płatności podatków do modułu Windykacji 

Podatkowej  

· przeglądanie kartotek podatkowych 

· prowadzenie ewidencji podatkowej nieruchomości 

· wyszukiwanie i przeglądanie informacji o działkach 

· 

wystawianie/anulowanie decyzji o umorzeniu, odroczeniu terminu płatności, rozłożeniu na 

raty podatku lub zaległości podatkowej 

· 

wystawianie/anulowanie decyzji w sprawie określenia wysokości zobowiązania 

podatkowego 

· korespondencja z podatnikami 

- zawiadomienia o błędnych deklaracjach 

- zawiadomienia o stawkach podatkowych 

- wezwania do złożenia deklaracji 

- wydruki 

- zestawienia gruntów, lasów, nieruchomości 

- zestawienie deklaracji 

- zestawienie kontrahentów objętych podatkiem 

- rejestr decyzji 

- skutki ulg w podatku od nieruchomości 

- teksty pism i słowniki niezbędne do poprawnego działania modułu OPJ 

 

POST (Podatek od środków transportu) 

Moduł POST zawiera następujące funkcje:  

- ewidencjonowanie składanych deklaracji podatkowych 

- ewidencjonowanie pojazdów  

- naliczanie wymiarów podatkowych na podstawie deklaracji 

- zmiany wymiaru podatku po nabyciu/zbyciu pojazdu, wyrejestrowaniu czasowym 

- wystawianie decyzji w sprawie: odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty zaległości   

  podatkowej, umorzenie zaległych rat 

- wydruki 

Zestawienia i korespondencja z podatnikami 

 

Zaświadczenia 

Moduł zaświadczenia zawiera następujące funkcje: 

- przeglądanie kartotek podatników podatku od osób fizycznych i prawnych 

- wydruk zaświadczenia o: niezaleganiu w podatkach, wielkości gospodarstwa 

- ustalanie rocznych i miesięcznych stawek dochodu 

- rejestr wydanych zaświadczeń 

- wydruk rejestru zaświadczeń 

- migracje danych 

Nieruchomości. 

Moduł Nieruchomości zawiera funkcje przeglądu kartoteki, edycje działek, budynków i lokali, 

import SWDE, tworzonych nowych umów dzierżawy oraz użytkowania wieczystego, edycje i 

kasowanie istniejących umów. 
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Paliwa  

Moduł Paliwa służy do rozliczeń podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego. 

Naliczanie i wydawanie decyzji dla osób ubiegających się o zwrot ( składających wnioski).  

Opłaty różne 

Moduł służy do pobierania różnych opłat typu opłata skarbowa, administracyjna i innych. Jest 

również możliwość dodawania opłat i wybór przez jaki moduł będą pobierane: Kasę bądź 

Windykacje. 

Środki trwałe 

Moduł środki trwałe pozwala na usprawnienie zarządzania środkami trwałymi, 

zautomatyzowanie prac ewidencyjnych i obrachunkowych w zakresie środków trwałych, 

wyposażenia oraz wartości niematerialnych i prawnych. Zastosowanie modułu pozwala 

zrealizować następujące zadania: 

· Zakładanie kartotek środków trwałych, wyposażenia oraz wartości niematerialnych 

prawnych 

· aktualizację informacji zawartych w kartotece  

· 

wykonywanie operacji na środkach trwałych (przyjęcie, modernizacja, zmiana wartości 

początkowej, sprzedaż, częściowa sprzedaż, likwidacja, częściowa likwidacja, 

przekazanie, przesunięcie)  

 

inwentaryzację środków trwałych  

naliczanie umorzeń i amortyzacja oraz korekty 

WPF – Wieloletnia Prognoza Finansowa 

Wieloletnia prognoza finansowa jest wdrażana w celu przeprowadzenia oceny sytuacji 

finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez organy jednostki samorządu 

terytorialnego, jej mieszkańców, instytucje finansowe, organy nadzoru oraz wszystkich 

pozostałych zainteresowanych. Tworzenie projekcji poszczególnych kategorii dochodów i 

wydatków budżetowych, obrazujących sytuację finansową  w przyszłych latach, pozwala na 

dokonanie analizy możliwości inwestycyjnych oraz ocenę jej zdolności kredytowej. Moduł 

WPF współpracuje ściśle z modułem Budżet. 

 

Decyzje 

Moduł Decyzje umożliwia:  

- generowanie decyzji o przyznaniu ulgi,  

- anulowanie wydanej decyzji  

- drukowanie zestawienia na podstawie wydanych decyzji 

- definiowanie własnych składek opłaty prolongacyjnej. 

 

ms-its:Budzet.chm::/budz_budzet.htm


79 
 

System Besti@ ma na celu wsparcie służb finansowych w realizacji zadań w zakresie 

planowania i modyfikacji budżetu. Wspomaga pracę w zakresie sprawozdawczości i uchwał 

budżetowych, umożliwia tworzenie raportów w różnych przekrojach na podstawie 

wprowadzonych danych. Program obsługuje elektroniczne przesyłanie sprawozdań 

budżetowych do Ministerstwa Finansów za pośrednictwem RIO w Kielcach.  

W Urzędzie Gminy  w Szydłowie do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest 

zintegrowany system informatyczny PUMA - w wersji 03.441 . 

Zgodnie z decyzją Wójta Gminy  program w oznaczonej powyżej wersji jest wykorzystywany 

od dnia 01 stycznia 2010 roku. Wersja programu podlega aktualizacji. Aktualizację programu 

wprowadza się każdorazowo po otrzymaniu komunikatu od użytkownika.   

 

Szablony i archiwum wydruków 

Moduł Szablony umożliwia tworzenie szablonów dokumentów, umów, pism w określoną 

zakresie z możliwością indywidualnego określenia przez użytkownika wzoru wydruku, 

czcionki i treści stałych. Przygotowane w ten sposób szablony mogą być wykorzystywane w 

modułach zintegrowanych z mechanizmem szablonów, pozwalając między innymi na 

rejestrowanie kopii wydruku wraz z informacją o użytkowniku i momencie wykonania 

drukowania. 

Zasady ochrony danych, a w szczególności metody zabezpieczenia dostępu do systemu 

przetwarzania danych, zasady stosowania algorytmów i parametrów poszczególnych 

programów  są określone przez operatora systemu dla każdego modułu. Aktualizacji 

programu dokonuje użytkownik programu. 

Wszystkie dane zawarte w powyższych programach są zabezpieczone w następujący 

sposób: 

1) Każda osoba uruchamiająca komputer musi wprowadzić hasło, 

2) Aby zalogować się do serwera należy wprowadzić nazwę użytkownika  i hasło 

do niego przypisane, 

3) Wszelkie hasła są znane tylko pracownikom urzędu ( co trzy miesiące 

następuje zmiana haseł). 

4) Aktualizacji programu dokonuje użytkownik programu. 

5) Zmiany  modułach systemu PUMA dokonuje operator system. 
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Załącznik nr 4  

do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów nr 03/2018 z dnia 10.01.2018r. 

 

System ochrony danych w Urzędzie Gminy w Szydłowie. 

 

1. Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych  po godzinach pracy zapewnia 
monitoring budynku.  

Szczególnej ochronie poddane są: 

- sprzęt komputerowy ( serwer danych) 

- księgowy system informatyczny 

- kopie zapisów księgowych 

- dowody księgowe 

- Sprawozdania budżetowe i finansowe 

- dokumentacja inwentaryzacyjna 

- dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte przez jednostkę zasady rachunkowości. 

Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się: 

- regularne wykonywania kopii bezpieczeństwa 

- odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych 
stanowiskach (imienne konta użytkowników z hasłami dostępu , możliwość różnicowania 
dostępu do bazy danych i dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego 
pracownika)zabezpieczania 

- systemy podtrzymywania napięcia na serwerach w razie awarii sieci energetycznej. 

- szafy ogniotrwałe do przechowywania dokumentów, 

- szafy aktowe zamykane na klucz. 

2. Przechowywanie zbiorów dokumentów. 

Dokumenty księgowe przechowuje się w siedzibie Urzędu Gminy  ( Szydłów ul. Rynek 2), 
zapewniając dostęp do nich wyłącznie upoważnionym pracownikom oraz uniemożliwiając 
dostęp niepowołanym osobom poprzez odpowiednie zabezpieczenia i zamknięcie 
pomieszczeń służących do przechowywania dokumentacji. 

Archiwizowanie dokumentów polega na kompletowaniu zbioru dokumentów z 
poszczególnych okresów. Dokumenty składa się w teczki, skoroszyty, segregatory zgodnie z 
ich numeracją. Zbiory dokumentów powinny być oznaczone nazwą Urzędu Gminy, nazwą 
rodzaju dokumentacji oraz symbolem odpowiedniej kategorii archiwalnej. 

Przekazywanie akt do archiwum odbywa się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego 
sporządzonego w dwóch egzemplarzach, z których jeden pozostaje w archiwum a drugi w 
referacie, który przekazywał dokumenty do archiwum. 

W sposób trwały( nie krótszy niż 50 lat) przechowywane są zatwierdzone sprawozdania 
finansowe a także dokumentacja płacowa ( listy płac,  karty wynagrodzeń, karet zasiłkowe i 
inne dowody na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub 
renty) licząc od dnia, w którym pracownik przestał pracować u danego płatnika składek na 
ubezpieczenia społeczne ( art. 125 a pkt 4. Ustawy z 17 grudnia 1998 roku o emeryturach i 
rentach z FUS. Tj. Dz. U. z 2009r. Nr 153 poz. 1227 z późn. zmianami). 
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Okresowemu przechowywaniu podlegają: 

- dowody księgowe dotyczące środków trwałych, umów, roszczeń dochodzonych w 
postępowaniu cywilnym lub objętych postępowaniem karnym lub podatkowym – 
przez okres  od początku roku następnego po roku obrotowym, w którym operacje i 
postępowanie zostało ostatecznie zakończone, spłacone lub uległo przedawnieniu. 

- dokumenty dotyczące rękojmi – 1 rok po terminie upływu rękojmi, 

- dokumentacja opisująca sposób prowadzenia rachunkowości – przez okres nie 
krótszy niż 5 lat niż od upływu jej ważności. 

- Księgi rachunków, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostałe dowody i dokumenty 
księgowe, 

- Dokumentacja związana z projektami finansowanymi ze środków Unii Europejskiej 
jest przechowywana przez okres nieokreślony w wytycznych zawartych w 
dokumentach  odpowiedniego programu dotyczących źródeł finansowania danego 
projektu lub w umowie o dofinansowaniu, chyba że przepisy krajowe zakładają 
dłuższy okres ich przechowywania. 

Powyższe terminy oblicza się od początku roku następującego po roku obrotowym , 
którego zbiory dotyczą. 

3. Udostępnienie danych i dokumentów: 

Udostępnienie sprawozdań finansowych i budżetowych oraz dowodów księgowych, ksiąg 
rachunkowych i innych dokumentów z zakresu rachunkowości jednostki ma miejsce: 

a) w siedzibie jednostki po uzyskaniu zgody Wójta Gminy lub upoważnionej przez niego 
osoby. 

b) poza  siedzibą jednostki po uzyskaniu pisemnej  zgody Wójta Gminy i pozostawieniu 
pisemnego pokwitowania zawierającego spis wydanych dokumentów..  

4. Zabezpieczenie dokumentacji po zaprzestaniu działalności jednostki. 

W przypadku gdy jednostka zakończy swoją działalność w wyniku połączenia się z  inną 
jednostką lub przekształci się w inną formę prawną, zbiory dokumentów należy 
przekazać we właściwej pisemnej  formie jednostce kontynuującej, z zachowaniem 
obowiązujących zasad i okresów przechowywania i zabezpieczenia. 

5. Zasady ochrony danych obowiązujące w systemie finansowo-księgowym. 

System finansowo księgowy jest chroniony i zabezpieczony w następujący sposób: 

Każdy pracownik ma własny identyfikator i hasło dostępu do serwera i następnie do 
programu finansowo księgowego. Każdy z użytkowników zmienia hasło co 90 dni. Dane 
wprowadzone do systemu finansowo księgowego są identyfikowane z użytkownikiem , 
który je wprowadził. 

 

W Urzędzie Gminy w Szydłowie do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest 
zintegrowany system informatyczny Puma . 

Zmiana wersji oprogramowania nie wymaga każdorazowo zmiany zasad (polityki 
rachunkowości).  
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Załącznik nr 5  

do Zarządzenia Wójta Gminy Szydłów nr 03/2018 z dnia 10.01.2018r. 

 

 
Zasady obiegu i kontroli dowodów finansowych. 

 
Dla zapewnienia prawidłowego obiegu dowodów stwierdzających dokonanie poszczególnych 
operacji gospodarczych i finansowych oraz zapewnienia właściwej kontroli wewnętrznej, 
ustala się zasady obiegu i kontroli dowodów finansowych dla Urzędu Gminy w Szydłowie. 
 

1. Dowody księgowe 

Za prawidłowy uważa się dowód stwierdzający fakt dokonania operacji gospodarczej 
zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, sprawdzony pod względem merytorycznym, 
formalno-rachunkowym i zatwierdzony do wypłaty. Na dowodach stanowiących podstawę 
wypłaty za wykonane usługi oraz za zakup materiałów, powinno być umieszczone 
potwierdzenie wykonania i przyjęcia usługi, dostarczenia materiałów lub wpisania do 
odpowiedniej ewidencji ( środków trwałych, wyposażenia, magazynu), podpisane czytelnie 
przez osobę odpowiedzialną za dokonaną operację i jej udokumentowanie. Potwierdzenie 
przyjęcia  może być dołączone do dowodu w formie odrębnego protokołu przyjęcia lub 
dowodu magazynowego. Dowody dostarczane do Księgowości w języku obcym winny być 
przetłumaczone na język polski. Fakt ten powinien być odnotowany na tym dokumencie 
podpisem pracownika odpowiedzialnego merytorycznie. 
 

Kontrola dowodów księgowych pod względem merytorycznym należy do zakresu czynności 
właściwego  rzeczowo pracownika odpowiedzialnego za dany zakres (odcinek) działalności. 
Kontrola merytoryczna polega na ustaleniu:  

 Czy realizacja operacji jest przewidziana w planie finansowym  Gminy, 

 czy dane  jakościowe, ilościowe i wartościowe są zgodne z rzeczywistością i zawartą 
umową, a prace zostały wykonane rzetelnie, zgodnie z obowiązującymi normami,   

 czy wymieniona w dokumencie (dowodzie) operacja gospodarcza była celowa z 
punktu widzenia gospodarczego i zgodna z obowiązującymi przepisami.  

 Czy wykonanie operacji zostało zlecone przez osoby upoważnione do działania w 
imieniu jednostki w trybie  obowiązującym przy składaniu zamówień publicznych. 

Kontroli merytorycznej dokonuje Kierownik Referatu lub pracownik odpowiedzialny za 
przeprowadzenie operacji gospodarczej. Po przeprowadzeniu kontroli na dokumencie 
umieszcza się opis w sposób umożliwiający prawidłową klasyfikację zdarzenia do ujęcia w 
księgach rachunkowych. 

Kontrola formalna dowodów księgowych polega na ustaleniu, czy dowody te zostały 
wystawione w sposób technicznie prawidłowy, a zwłaszcza, że dowód księgowy: 

 Jest oryginałem lub dokumentem wyznaczonym do księgowania,  

 Posiada oznaczenie jednostki, która go wystawiła, 

 Wyszczególnia datę operacji oraz posiada niezbędne załączniki 

 Jest wystawiona w sposób czytelny i trwały, nie wykazuje śladów poprawek, 

 Zawiera  podpisy osób upoważnionych do jego wystawiania, odbioru, kontroli i 
zatwierdzenia. 
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Kontrola dowodów pod względem rachunkowym  pozwala dokonać oceny prawidłowości 
samego dowodu księgowego w kwestii prawidłowości wyliczenia zawartych w nim kwot 
należności głównych. 

Kontrola rachunkowa dokumentów księgowych  polega na sprawdzeniu, czy: 

 Wszystkie działania arytmetyczne w nich zawarte zostały prawidłowo wykonane, 

 Prawidłowo przeprowadzono kontrolę formalną. 

 
 Kontrolę merytoryczną, formalną i rachunkową dokumentów księgowych wykonują 
upoważnieni pracownicy Urzędu. Fakt przeprowadzenia kontroli merytorycznej, formalnej i 
rachunkowej powinien być potwierdzony na dokumencie podpisem osoby, która ją wykonała. 
Podpis ten oznacza, że dokument został faktycznie skontrolowany pod wszystkimi 
wymaganymi aspektami kontroli i że osoba kontrolująca dokument ten z pełną 
odpowiedzialnością potwierdza. Wykazy osób uprawnionych do kontroli dowodów pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym ze wzorami podpisów tych osób 
stanowi załącznik do Zarządzenia. 
 
Zatwierdzanie dowodów do wypłaty należy do obowiązków Wójta Gminy lub Sekretarza 
Gminy.  
 
 Wydatki powinny być uzasadnione pod względem legalności, celowości i gospodarności. 
Pracownicy referatów  mogą dokonywać wydatków i zaciągać zobowiązania z tytułu dostaw i 
usług oraz z tytułu umów i innych świadczeń tylko w granicach kwot przewidzianych w 
zatwierdzonych rocznych planach finansowych  oraz w granicach aktualnych możliwości 
finansowych jednostki.  
Za podstawę dokonania wypłaty służą dowody: 

- faktury i rachunki, 

- listy płatnicze, 

- polecenia wyjazdów służbowych, 

- raporty kasowe 

- czek gotówkowy ,polecenia przelewu środków finansowych, wyciąg bankowy 
Za dowód księgowy uważa się także: 

- polecenie księgowania sporządzone dla udokumentowania niektórych operacji i zdarzeń 
gospodarczych; 

- notę księgową wystawioną celem skorygowania operacji lub dla udokumentowania 
operacji, w której nie występuje podatek od towarów i usług; 

- zestawienie dowodów księgowych sporządzone w celu dokonania w księgach 
rachunkowych księgowania zbiorczym zapisem operacji gospodarczych o jednakowym 
charakterze; 

- sprawozdania z dochodów i wydatków jednostek budżetowych, własnych i urzędów 
skarbowych; 

 
1. Dekretacja dokumentów  

Dekretacją dokumentów określa się ogół czynności związanych z przygotowaniem 
dokumentów do księgowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu księgowania i pisemnym 
potwierdzeniem jej wykonania. 

Dekretacja obejmuje następujące etapy: 

1) Segregacja dokumentów- wyodrębnia się dowody polegające księgowaniu i dzieli na 
zbiory według grup rodzajowych, 
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2) Sprawdzeniu prawidłowości dokumentów, polegające na ich skontrolowaniu pod 
względem merytorycznym, formalnym i rachunkowym. 

3) Dekretacja właściwa 

Właściwa dekretacja (oznaczenie sposobu księgowania)polega na: 

Nadaniu dokumentom księgowym numerów, pod którymi zostaną one zaewidencjonowane, 

Umieszczeniu na dokumentach pieczątki  o treści:  

Zadekretowano 
 
WN ………. MA ………. Kwota ………… 
WN ………. MA ………. Kwota ………… 
 
 
Data …………Podpis …………………… 
 
Określeniu daty, pod jaką dowód ma być zaksięgowany, jeżeli dowód ma być zaksięgowany 
pod inną datą niż data jego wystawienia- przy dowodach własnych, lub data otrzymania przy 
dowodach obcych, wskazanie okresu sprawozdawczego i umieszczenie podpisu osoby 
odpowiedzialnej. 

1.Faktury: 
Faktury i rachunki powinny być składane na bieżąco, nie później niż przed terminem 
płatności. Za terminowe przekazywanie  faktur i rachunków do księgowości po ich 
odpowiednim skontrolowaniu i opisaniu  odpowiada właściwy pracownik merytoryczny, który 
operację realizuje. Faktura lub rachunek powinna zawierać adnotacje o numerze zawartej 
umowy o protokole odbioru robót lub kserokopie tych dokumentów. 
Sprawdzenie terminowości dokonania rozliczenia, a w przypadku niedotrzymania terminu 
realizacji umowy, przystąpienia do naliczania kar.  
Kierownicy Referatów i pracownicy samodzielnych stanowisk  ponoszą odpowiedzialność za 
dokumentację dotyczącą danej faktury (rachunku) potwierdzającą dokonanie transakcji zgodnie 
z zamówieniami publicznymi, zasadami polityki rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami 
prawa. 
 
Oryginał faktury, rachunku jako dokument zobowiązanie jest wprowadzany do systemu 
księgowego przez pracowników księgowości i księgowany na koncie zespołu „4” „Koszty 
według rodzajów i ich rozliczenie” lub koncie 080 „Środki trwałe w budowie (Inwestycje),  
zgodnie z klasyfikacją budżetową w korespondencji z kontem 201 „Rozrachunki z odbiorcami 
i dostawcami ”. Wydatek na koncie 130 „Rachunek bieżący jednostki” w rozbiciu na 
odpowiednią klasyfikację budżetową jest księgowany z chwilą połączenia dokumentu  z 
poleceniem zapłaty - wyciągiem bankowym. 

Faktury i rachunki, za które należność jest wypłacana gotówką w kasie winny być złożone do  
Księgowości  w dniu poprzedzającym wypłatę.  

Każda faktura, rachunek, zlecenie do wypłaty komórki merytorycznej podlega sprawdzeniu pod 
względem merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności, formalnym i rachunkowym 
oraz zatwierdzeniu do wypłaty ze wskazaniem sumy i klasyfikacji budżetowej oraz zadania, jak 
również klasyfikacja (kodu) wydatku strukturalnego i jego wartości, oraz opisu dotyczącego 
projektu, programu zgodnego z zawartą umową na dofinansowanie lub współfinansowanie. 
 Równocześnie na dowód sprawdzenia i zatwierdzenia do wypłaty dokumenty te powinny być 
opatrzone stosownymi pieczęciami z uzupełnieniem ich treści, podpisów i dat według 
zamieszczonych w załączniku do Zarządzenia wzorów.  
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Faktury korygujące zmniejszające zakup ewidencjonuje się na tych samych kontach, których 
zaksięgowano faktury pierwotne, po przeciwnej stronie tych kont zapisami dodatnimi 
otrzymane przed zamknięciem ksiąg rachunkowych. Jeżeli do Gminy wpłyną dokumenty 
księgowe dotyczące roku ubiegłego, a nie zostały zamknięte księgi rachunkowe, Urząd ma 
obowiązek zaksięgowania ich w księgach roku, którego dotyczą – zasada memoriału. 
Jeżeli dokumenty wpłyną po dniu zamknięcia ksiąg, ale przed zatwierdzeniem sprawozdania 
finansowego, jednostka może wybrać, w księgach, którego roku ujmie te dokument, ale pod 
warunkiem, że zdarzenia te nie mają istotnego wpływu na sprawozdanie finansowe. 

Faktury, faktury korygujące oraz duplikaty faktur są wprowadzane do okresu 
sprawozdawczego  w terminie otrzymania faktury do Referatu Księgowości . Na 
potwierdzenie  wpływu faktury do Referatu stosuje się pieczątkę  o treści „Urząd Gminy w 
Szydłowie Referat Księgowości wpłynęło dnia i podpis” 

 
 
2. Listy płatnicze 
 Na należności powtarzające się (płace, stałe świadczenia pieniężne itp.) sporządza się 
listy płatnicze na podstawie umów lub innych dokumentów np. decyzji. W innych 
przypadkach podstawę sporządzania list płatniczych stanowią każdorazowo wydane decyzje 
lub zatwierdzone wykazy osób otrzymujących należności (np. premie, nagrody oraz  inne 
świadczenia jednorazowe). Oryginały list płatniczych przechowywane są razem 
z dokumentami dotyczącymi wynagrodzeń pracowniczych, z wyjątkiem ryczałtów, umów 
zleceń i umów o dzieło. 
 
3. Polecenia wyjazdów służbowych. 
O potrzebie i celowości wyjazdu służbowego pracownika decyduje Wójt Gminy lub Sekretarz 
Gminy, który jednocześnie zatwierdza rozliczenie wyjazdu służbowego po powrocie 
pracownika z delegacji. Przy przejazdach należy posługiwać się najtańszym środkiem 
lokomocji.  
W chwili rozliczenia delegacji i braku biletów rozliczenie kosztów przejazdu nastąpi według 
oświadczenia delegowanego o wysokości poniesionego kosztu biletu.  O wyjeździe w 
delegację pracownika samochodem prywatnym decyduje Wójt Gminy lub Sekretarz Gminy 
poprzez adnotację na poleceniu wyjazdu służbowego. W przypadku wyjazdu służbowego 
przez pracownika samochodem osobowym stanowiącym jego własność wymagane jest 
zawarcie umowy cywilno - prawnej pomiędzy nim a pracodawcą dotyczącej używania jego 
pojazdu do celów służbowych. Rozliczenie delegacji podpisane przez osoby delegujące,  
należy złożyć do księgowości  w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży służbowej. O 
skierowaniu pracownika w delegację zagraniczną decyduje Wójt Gminy. 
 
4.Raport kasowy - służy do udokumentowania operacji kasowych w kasie. Raport sporządza 
kasjer w dwóch egzemplarzach. Do raportu wprowadza się wszystkie dowody kasowe 
dotyczące wpłat i wypłat gotówki. Dowody te należy wpisać do raportu w dniu, w którym 
zostały zrealizowane. Raport kasowy obejmuje okres tygodniowy, z tym że obowiązkowo 
należy sporządzić raport kasowy na koniec każdego miesiąca. W sytuacji gdy raport kasowy 
obejmuje okres kilkudniowy , musi to być zaznaczone na początku raportu, a zapisy powinny 
być w nim dokonane chronologicznie na poszczególne dni dokonania wpłaty lub wypłaty. 
Wszelkie wpływy gotówki do kasy ujmowane są po stronie przychodów, natomiast wypłaty 
gotówki po stronie rozchodów. Suma obrotów po stronie przychodów i stanu kasy z 
poprzedniego dnia roboczego musi być równa sumie rozchodów i obecnego stanu kasy. W 
dniu następnym po zamknięciu raportu kasowego przekazuje się go wraz z dowodami 
źródłowymi po księgowości, która dokonuje kontroli raportu kasowego pod względem 
formalnym i rachunkowym. 

Raport kasowy prowadzony jest odrębnie dla każdego konta bankowego Urzędu Gminy.  
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5.Bankowy dowód wpłaty- stosowany przy wpłatach gotówki na rachunki własne lub obce do 
banku. Dowód wpłaty ujmowany jest w raporcie kasowym jako rozchód gotówki. 

Czek gotówkowy- czek gotówkowy jest drukiem ścisłego zarachowania , które ewidencjonuje 
się po pobraniu go z banku . Czeki wystawiane są na wydawanych przez bank blankietach 
zawierających nazwę banku i numer rachunku bankowego. Podstawą wydania czeku 
gotówkowego jest dowód źródłowy uzasadniający wydanie czeku ( lista płac, rachunek 
uproszczony, delegacja służbowa, faktura VAT, polecenie księgowania, itp.)Wszystkie 
dowody źródłowe stanowiące podstawę wydania czeku gotówkowego muszą być opisane 
przez osobę upoważnioną oraz muszą uzyskać akceptację wypłaty w postaci podpisu 
głównego księgowego bądź osób upoważnionych. Czek wypełnia się atramentem , 
długopisem lub pismem maszynowym. Treści czeku   nie można przerabiać , wycierać ani 
usuwać w inny sposób. W razie pomyłki w wypisywaniu czeku ( kwot , nazwisk) czek anuluje 
przez przekreślenie i umieszczenie adnotacji  ,, ANULOWANO’’ wraz z datą i podpisywany 
jest przez osoby do tego upoważnione. Wzory podpisów osób upoważnionych oraz ich 
nazwiska podawane są do wiadomości banku na karcie wzorów podpisów , która złożona 
jest w banku , która prowadzi obsługę Urzędu. Osoba otrzymująca czek w celu złożenia i 
realizacji w banku , kwituje jego odbiór w kontrolce prowadzonej przez pracownika 
wypełniającego czek. Czek jest ważny 10 dni od daty wystawienia ,z tym że do obliczenia 
liczby dni ważności czeku nie wlicza się dnia wystawienia czeku. Dowodem księgowym jest 
załącznik ( wtórnik) do wyciągu bankowego, potwierdzający wypłatę gotówki z banku. Po 
otrzymaniu wyciągu bankowego, potwierdzający wypłatę gotówki  z banku. Po otrzymaniu 
wyciągu bankowego suma podjęta czekiem, wynikająca z tego wyciąga, podlega 
sprawdzeniu z kwotą ujętą w dowodzie stanowiącym podstawę wypłaty gotówki. 

6) Polecenie przelewu – podstawa wystawienia polecenia przelewu powinien być oryginał 
dokumentu podlegający zapłacie – faktury , rachunek lub inny dowód księgowy. Polecenie 
przelewu wystawia pracownik Księgowości, podpisują osoby upoważnione, następnie 
dokument polecenia przelewu jest składany do realizacji w banku prowadzącym właściwy 
rachunek Urzędu Gminy, w Urzędzie Gminy w Szydłowie polecenie przelewu jest 
wystawiane w formie elektronicznej. 

7) Wyciąg z rachunku bankowego – otrzymany z banku powinien być niezwłocznie 
sprawdzony przez pracownika Księgowości. Kontroli podlegają również wszystkie załączniki  
będące odzwierciedleniem dokonanych zapisów księgowych na rachunku bankowym, 
jednocześnie wyciąg z rachunku bankowego odzwierciedla stan środków  pieniężnych 
jednostki. 

8.Polecenie księgowania PK: sporządza się w celu zapisu księgowego, np. wystornowania 
błędnego zapisu, przeniesienia rozliczeń kosztów, otwarcia ksiąg, zbiorczego wystawienia 
list płatniczych: dokument stosuje się w przypadku księgowań wewnętrznych. 

9. Inne dowody np., wyroki sądowe, nakazy zapłaty pod względem merytorycznym, 
legalności, celowości i gospodarności podpisuje kierownik referatu merytorycznego 
odpowiedzialny za daną sprawę  ( w sprawach nakazu sądowego i wyroków sądowych  po 
akceptacji przez radę prawnego). Do wypłaty zatwierdza Wójt Gminy. 
 

10. Składniki majątku trwałego spełniające wszystkie kryteria zaliczenia do środków trwałych 
przyjmuje się do ewidencji księgowej środków trwałych , rozróżniając ich grupy i rodzaje 
zgodnie z kwalifikacją rodzajową środków trwałych (KŚT). 

Wszelkie operacje w zakresie środków rzeczowych winny być udokumentowane fakturami 
(rachunkami) dostawców, protokółami przyjęcia, przekazania, likwidacji itp. Na dowodach 
środków rzeczowych przekazywanych w formie nieodpłatnej powinna być umieszczona 
adnotacja „przekazano nieodpłatnie”.  
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Przyjęcie nieruchomości na stan majątku Gminy następuje na podstawie pisemnej 
decyzji, protokołu zdawczo - odbiorczego, w którym należy określić wartość brutto oraz 
umorzenie.  Protokoły  zdawczo - odbiorcze powinny być podpisane przez osoby 
przekazujące i przejmujące dany środek trwały. W  przypadku konieczności uzupełnienia 
ewidencji o wpis środka trwałego, który dotychczas nie był objęty ewidencją, należy 
dodatkowo załączyć protokół z wyceny, który jest niezbędny do wprowadzenia do 
ewidencji. Protokół z wyceny powinien określać wartość brutto i wartość umorzenia. 
Powyższe dokumenty będą stanowić załącznik do zestawienia przekazywanego do 
Księgowości po zakończeniu roku celem wprowadzenia do ewidencji syntetycznej.  

 

Ewidencja analityczna środków trwałych prowadzona jest w systemie PUMA moduł środki 
trwałe. Ewidencja analityczna pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia,  
ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest  ręcznie. Ewidencja 
prowadzona jest  na podstawie otrzymanych dokumentów dotyczących ruchu majątku tj. 
zakupu , sprzedaży , likwidacji, przyjęcia środka trwałego z inwestycji, nieodpłatnego 
przyjęcia lub przekazania środka trwałego itd. 

W Urzędzie stosowane są następujące dowody księgowe dokumentujące ruch środków 
trwałych 

 

Dokumentowanie środków trwałych Symbol 

Przyjęcie środka trwałego do używania  OT 

Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego MT 

Protokół zdawczo-odbiorczy środka trwałego PT 

Aktualizacja wyceny środka trwałego AT 

Przekwalifikowanie pozostałego środka trwałego na środek trwały PK 

Likwidacja środka trwałego  LT 

Przewartościowanie środka trwałego po jego ulepszeniu OT 

Obcy środek trwały w użytkowaniu  PT 

Oddanie w administrowanie środka trwałego PT 

Nota  umorzeń i amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych oraz innych składników majątku trwałego  

PK 

Protokół szkodowy środka trwałego  oryginał 

Protokół potwierdzający fizyczną likwidację środka trwałego oryginał 

 

Zmiany stanu środków trwałych następują głównie w związku z : 

- przyjęciem do użytkowania nowych obiektów w wyniku zakupów lub robót, 

- pozostawieniem w stan likwidacji w związku z ich użyciem , sprzedażą, zaginięciem lub 
zniszczeniem 



88 
 

- nieodpłatnym przekazaniem i nieodpłatnym otrzymaniem. 

 

Wszystkie dowody w zakresie ruchu środków trwałych sporządza się na ogólnie 
stosowanych drukach, z tym że mogą być one sporządzanie ręcznie, maszynowo. 
Prawidłowo sporządzone dokumenty podlegają sprawdzeniu pod względem merytorycznym 
przez Kierownika Referatu Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska lub osobę 
upoważnioną. 

Obowiązuje numeracja ciągła w ciągu roku dla danego rodzaju dokumentów. 
Niedopuszczalne jest nadawanie dwóch takich samych numerów dla danego rodzaju 
dowodów. Komplet dokumentów anulowanych pozostaje w zbiorze dokumentów.  

 

OT- ,,Przyjęcie środka trwałego” – dokument ten jest wystawiony w dniu faktycznego 
przyjęcia środka trwałego do eksploatacji. Dowód OT powinien być sporządzony w co 
najmniej dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem : 

- oryginał do księgowości ,  

- kopia dla użytkownika bezpośrednio odpowiedzialnego za gospodarkę środkami trwałymi . 

OT sporządza się w przypadku: 
- zakupu środka trwałego nie wymagającego montażu – faktury VAT dostawcy, protokołu 
odbioru technicznego, 
- zakupu środka trwałego wymagającego montażu – oprócz dowodów wymienionych w 
punkcie 1 , również faktur VAT wykonawców montażu, 
-odbioru środka trwałego z inwestycji – protokołu odbioru technicznego, 
- ujawnienie środka trwałego podczas inwentaryzacji- protokołu różnic inwentaryzacyjnych z 
decyzji komisji inwentaryzacyjnej. 
 
Dowód OT powinien zawierać : 
- numer dowodu OT i datę przyjęcia do użytkowania , 
- symbol klasyfikacji środków trwałych oraz numer inwentarzowy, 
- nazwę środka trwałego i jego krótką charakterystykę, 
- miejsce użytkowania środka trwałego, 
-określenie dostawcy i dowodu dostawcy, 
- wartość początkową, stawkę amortyzacyjną, kwotę odpisu amortyzacyjnego, 
- sposób ujęcia dowodu OT w księgach rachunkowych ( dekretację księgową). 
Dowód OT podpisywany jest przez osobę ,której powierzono piecze nad środkiem trwałym( 
użytkownik bezpośredni). Dowód OT zatwierdza Wójt Gminy lub osoba upoważniona. 
Załącznikiem do dowodu OT może być protokół odbioru technicznego. 

Zaewidencjonowanie środka trwałego polega na : 

- wprowadzeniu środka trwałego do księgi inwentarzowej przez upoważnionego 
pracownika 

- przyporządkowaniu środka trwałego do właściwej grupy zgodnie z Klasyfikację 
Środków Trwałych   ( KŚT), 

- określeniu miejsca użytkowania, 

- nadaniu kolejnego numeru inwentarzowego, 

- wskazaniu osoby materialnie odpowiedzialnej za przyjęty środek trwały, 

- wpisaniu dowodu OT , na którym zamieszcza się wszystkie niezbędne dane. 
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PT- ,,Protokół Zdawczo- odbiorczy środka trwałego”- służy do udokumentowania 
nieodpłatnego przekazania środka trwałego innej jednostce.  

Dowód PT powinien zawierać : 

 nazwę środka trwałego, jego numer inwentarzowy, symbol klasyfikacji środków 
trwałych, 

 wartość początkową i wartość dotychczasowego umorzenia , 

 nazwę i adres jednostki przekazującej i otrzymującej środek oraz podpisy osób 
reprezentujących jednostki, 

Kontroli merytorycznej wystawionego dowodu PT dokonuje kierownik komórki 
organizacyjnej- użytkownika bezpośredniego , w zakresie składników przydzielonych do jego 
dyspozycji, zatwierdza  kierownik jednostki, kontroli formalno- rachunkowej dokonuje główny 
księgowy. 

Dowód PT sporządza się w co najmniej 2 egzemplarzach, z przeznaczeniem: 

 Oryginału dla  jednostki przejmującej, 

 Druga kopia do księgowości jednostki przekazującej środek trwały, 
Niedopuszczalne jest sporządzenie dowodu OT po fakcie przekazania środka trwałego. 
LT – „Likwidacja środka trwałego” następuje na skutek zużycia, zniszczenia, niedoboru 
lub sprzedaży. Do dokumentowania likwidacji środka trwałego służy dowód LT. Wystawiany 
on jest jak inne dowody dotyczące ruchu środków trwałych w jednostce.  

Dowód LT powinien zawierać: 
- numer i datę dowodu, 
- nazwę środka trwałego i jego numer inwentarzowy, 
- wartość początkową i dotychczasowe  umorzenie, 
- protokół wraz z decyzją o likwidacji środka trwałego, 
- fakturę VAT – w przypadku sprzedaży, 
- w przypadku złomowania – kwit przyjęcia złomu itp. 
Użytkownik bezpośredni odpowiedzialny za gospodarkę środkami trwałymi sporządza dowód 
LT w co najmniej dwóch egzemplarzach z przeznaczeniem: 

 oryginał do księgowości, 

 kopia dla użytkownika bezpośredniego  odpowiedzialnego za gospodarkę środkami 
trwałymi. 

Kontroli merytorycznej wystawionego dowodu LT dokonuje kierownik komórki organizacyjnej 
( użytkownik bezpośredni) , w zakresie składników przydzielonych do jego dyspozycji, a 
kontroli formalno- rachunkowej dokonuje główny księgowy. 

 

MT – „Zmiana miejsca użytkowania środka trwałego” - dokument ten jest wystawiony jest 
w momencie zmiany miejsca użytkowania  środka trwałego. Dowód MT sporządza 
użytkownik  bezpośredni  ( kierownik referatu) odpowiedzialny za gospodarkę środkami 
trwałymi na podstawie decyzji Kierownika Jednostki. Dowód MT wystawiany jest w dniu 
faktycznej zmiany miejsca użytkowania środka trwałego. Dowód MT powinien być 
sporządzony w co najmniej trzech egzemplarzach z przeznaczeniem : 
- oryginał do księgowości ,  
- pierwsza kopia dla komórki otrzymującej środek trwały 
- druga kopia dla komórki przekazującej środek trwały. 
Dowód MT powinien zawierać : 
- datę sporządzenia MT, 
-  nazwę środka trwałego i jego krótką charakterystykę, 
-  datę zmiany miejsca użytkowania i przyczynę zmiany, 
- dotychczasowe i nowe miejsce użytkowania, 
-  jego wartość początkową,  
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- podpisy osoby przekazującej i otrzymującej środek trwały. 
Sporządzony dowód MT stanowi podstawę dla komórki organizacyjnej przekazującej do 
wydania środka trwałego. Po podpisaniu przez  osobę przekazującą i otrzymującą następuje 
jego kontrola pod względem formalno- rachunkowym przez głównego księgowego. 

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych obejmuje licencje i oprogramowanie 
komputerowe. Do wartości niematerialnych i prawnych nie zalicza się aktualizacji, które są 
księgowane bezpośrednio w koszty, jako niespełniające kryteriów zakwalifikowania do 
wartości niematerialnych i prawnych według ustawy o rachunkowości. 

Ewidencja wartości niematerialnych i prawnych prowadzona jest w formie wykazu przez 
pracownika Urzędu do spraw informatycznych. 

Wykaz zawiera: 

 Numer inwentarzowy, 

 Nazwę i charakterystykę programu, 

 Wartość początkową, 

 Datę wprowadzenia do użytkowania danego programu komputerowego, 

 Źródło nabycia i datę nabycia ( nr faktury i datę faktury), 

 Miejsce zainstalowania oprogramowania, 

 Datę wycofania danego programu z używania, 

 Symbol, datę, numer dowodu, na podstawie którego wprowadzono bądź 
wyksięgowano program. 

W celu wprowadzenia wartości niematerialnych i prawnych do ewidencji księgowej 
Pracownik ds. informatycznych wpisuje na odwrocie faktury zakupu lub innego dowodu 
dokumentującego ruch majątku w zakresie wartości niematerialnych i prawnych, nr 
inwentarzowy, pod którym dany program został zaewidencjonowany w wykazie wartości 
niematerialnych i prawnych. 

11. Dokumentowanie obrotów magazynowych. 

W Urzędzie Gminy nie prowadzi się magazynu. 

Ewidencję materiałów ilościowo-wartościowych, prowadzi się do konta 310, zakup paliwa i 
oleju opałowego. 

12. Dokumenty wypłaty wynagrodzeń. 

Lista płac jest podstawowym dokumentem stwierdzającym wypłatę wynagrodzenia. 
Podstawowymi źródłami do sporządzenia listy płac są: 
Umowa o pracę – pismo angażujące, 
Umowa zlecenie lub umowa o dzieło, 
Zmiana umowy o pracę, 
Rozwiązanie umowy o pracę, 
Zlecenie pracy w godzinach nadliczbowych, 
Rachunek za prace zlecone, 
Wnioski premiowe, nagrodowe 
Inne. 
Pracę w godzinach nadliczbowych określa zlecenie zatwierdzone przez Wójta Gminy 
Szydłów. Listy płac sporządza się w oparciu o angaże pracowników na podstawie 
sporządzonych i sprawdzonych dowodów źródłowych przez odpowiedzialnych za ten 
odcinek pracy pracowników Urzędu. 

Listy płac powinny zawierać następujące dane: 
 Numer listy 
 Imię i nazwisko pracownika 
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 Okres, a jaki obliczono wynagrodzenie, 
 Łączną sumę do wypłaty,  
 Sumę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia brutto, 
 Sumę należnego każdemu pracownikowi wynagrodzenia netto, 
 Sumę potrąceń z podziałem na poszczególne tytuły, 
 Pokwitowanie odbioru ( gotówka, przelew) 

Z wynagrodzenia za pracę po odliczeniu zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych, 
dopuszczalne jest potrącanie następujących należności: 

1) Egzekwowanych na podstawie tytułów wykonawczych na zaspokojenie świadczeń 
alimentacyjnych ( do wysokości 3/5 wynagrodzenia); 

2) Egzekwowanych na mocy innych tytułów wykonawczych ( do wysokości 
wynagrodzenia); 

3) Z tytułu zaliczek pieniężnych udzielonych pracownikowi; 
4) Kar pieniężnych wymierzonych przez pracodawcę. 

Potrącenia wymienione w punktach 2-3 nie mogą przekraczać łącznie połowy 
wynagrodzenia, a w raz z potrąceniem wymienionym w punkcie 1 – 3/5 wynagrodzenia, 
niezależnie kary pieniężne potrąca się w granicach określonych w art. 108 kodeksu pracy, 
przy czym wolna od potrąceń jest kwota minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązująca 
w danym okresie. Nagroda z zakładowego funduszu nagród podlega potrąceniu do pełnej 
wysokości. 

Lista płac powinna być podpisana przez: 
 Osobę sporządzającą, 
 Osobę wykonującą kontrolę merytoryczną, 
 Głównego księgowego, 
 Wójta Gminy 

Listy płac po podpisaniu przez wyżej wymienione osoby zostaną przekazane przelewem na 
rachunki osobiste pracowników lub przekazane do wypłaty w kasie. 

Szczegółowe wytyczne w sprawie obliczania składek i zasiłków, ubezpieczeń społecznych 
oraz ich udokumentowanie zawarte jest w instrukcjach i zarządzeniach ZUS. 

 

13. Dokumenty zakupu towarów i usług. 
Dla dokumentowania operacji zakupu towarów i usług w Urzędzie służą: 
Faktury VAT, 
Faktury korygujące VAT, 
Rachunki, 
Noty księgowe obce, 
 
Urząd wystawia notę korygującą w przypadku otrzymania faktury lub faktury korygującej 
zawierającej pomyłki dotyczące: 
- sprzedawcy towaru lub usługi, 
- nabywcy towaru lub usługi, 
- oznaczenia towaru lub usługi, 
- terminu płatności za towar lub usługę. 

Nota korygująca przesyłana jest do wystawcy faktury lub faktury korygującej wraz z kopią. 
Jeżeli wystawca zgadza się z treścią noty korygującej, potwierdza jej treść podpisem osoby 
uprawnionej do wystawiania faktury lub faktury korygującej i odsyła jej kopię (oryginał do 
wystawcy). Nota powinna być opatrzona napisem „nota korygująca”. 

Wszystkie wpływające drogą pocztową jak i dostarczane bezpośrednio do siedziby Urzędu,  
faktury zakupu są wpisywane do rejestru prowadzonego przez sekretariat Urzędu, pod datą 
ich wpływu. Następnie faktury są przekazywane do poszczególnych Referatów Urzędu za 
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pokwitowaniem odbioru. Upoważnieni pracownicy zobowiązani są do sprawdzenia faktur pod 
względem merytorycznym. Po tym przekazują je do księgowości. 

14. Ewidencja sprzedaży  

Do udokumentowania operacji sprzedaży w Urzędzie służą: 

Faktury VAT 

Faktury korygujące VAT 

W szczególnie uzasadnionych przypadkach np. zaginięcia faktury duplikat 

Faktura sprzedaży wystawiana jest na udokumentowanie: 

1) Sprzedaży mienia, niezwłocznie po zaistnieniu faktu sprzedaży składnika majątku, 

2) Sprzedaży usługi polegającej na wynajęciu lokali mieszkalnych i innych lokali Gminy 

3) Sprzedaży wody i odbioru ścieków, wydanie warunków na wykonanie przyłączy. 

15. Podpisywanie dokumentów bankowych 

Osobami właściwymi do podpisywania dokumentów bankowych dotyczących prowadzonych 
rachunków bankowych są: Wójt Gminy, Skarbnik Gminy oraz inne upoważnione osoby, 
wymienione w karcie wzoru podpisów. 

 

 

V. Podatek VAT  

 
Procedury związane z rozliczenie sprzedaży i zakupu w Gminie Szydłów określa załącznik Nr 6. 
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Załącznik Nr 7 
do Zarządzenia  nr 3/2018 Wójta Gminy Szydłów z 10.01.2018r. 

 
Zasady polityki rachunkowości przy realizacji projektów finansowanych  z udziałem 
środków  pomocowych z Unii Europejskiej. 
 

§ 1 
1) Rachunkowość projektów prowadzona jest w księgach Urzędu Gminy w Szydłowie  z 

zastosowaniem technik komputerowych  z wykorzystaniem zintegrowanego systemu PUMA 

zakupionego  w Firmie ZETO Olsztyn Sp.z o.o. 10-005 Olsztyn ul. Pieniężnego 6/7. Każdy 

użytkownik programu komputerowego posiada indywidualne hasła zabezpieczające dostęp 

do wprowadzania danych.  

2) Księgi rachunkowe operacji prowadzi się, rozdzielając księgowo dotacje otrzymane z 

funduszy Unii Europejskiej od innych źródeł finansowania, by możliwe było wykazanie pełnej 

ewidencji odnośnie projektu dofinansowanego ze środków funduszy unijnych. 

3) W celu prawidłowego rozliczania środków unijnych prowadzona jest wyodrębniona ewidencja 

księgowa na kontach syntetycznych i analitycznych służących do obsługi danego projektu w 

ramach prowadzonych przez Urząd ksiąg rachunkowych.  

4) W planie kont dla Urzędu Gminy i Budżetu Gminy w Szydłowie  wyodrębnia się są konta 

służące do ewidencji środków pochodzących z budżetu UE oraz procesów ich 

wydatkowania. 

5) Ewidencja analityczna zawiera  klasyfikacje budżetową umożliwiającą określenie źródeł 

pochodzenia środków.  

6) Środki pochodzące z budżetu UE, a także część wydatków podlegających refundacji (w tym 

finansowanych pożyczką na prefinansowanie)  klasyfikuje się do paragrafów z czwartą cyfrą 

7 lub 8. Natomiast wydatki realizowanego projektu, ujęte w umowie  stanowiące tzw. wkład 

krajowy (w tym również wydatki niekwalifikowalne) są  klasyfikowane w paragrafach z 

czwartą cyfrą 9, a wydatki nieobjęte umową (budżetem projektu), finansowane wyłącznie ze 

środków własnych jednostki, klasyfikuje się do paragrafów z czwartą cyfrą 0. 

§ 2. 

Do realizacji inwestycji z programów operacyjnych: 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Rolnego; 

 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 ze środków 
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego; 

prowadzi wyodrębnioną analitykę do konta syntetycznego. 
 

Konta oznacza się przez dodatnie do konta syntetycznego oznaczenia cyfrowego  i nazwy  
programu lub zadania: np 
080  - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 

       080 – 01 – Inwestycje – zadanie pod nazwą „……” 
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Wyodrębnioną analitykę do  realizacji programów  i umów realizowanych z udziałem 
funduszy i środków z Unii Europejskiej  prowadzi się dla kont: 

133 "Rachunek budżetu" 

223 "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

901 "Dochody budżetu" 

902 "Wydatki budżetu" 

Natomiast w Urzędzie Gminy -  wydatki dotyczące projektu księguje się na następujących 
kontach bilansowych: 

011 "Środki trwałe" 

080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)" 

130 Rachunek bieżący” 

201 "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" 

223 "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

225 „Rozrachunki z budżetami” 

231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 

240 „Pozostałe rozrachunki” 

Zespół 4  "Koszty według rodzajów" 

800 "Fundusz jednostki" 

860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy". 

 

§ 3. 

 

Ewidencja zdarzeń gospodarczych . 

1) Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków w projekcie są wszelkie 
dokumenty finansowo-księgowe, na podstawie których ewidencjonuje się koszty w 
programie finansowo  księgowym Urzędu Gminy i dokonuje się płatności w związku z 
realizacją projektu. 

2) Podstawą ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych są: m. in. dokumenty: faktura 
VAT, faktura korygująca, rachunki, wyciągi bankowe, listy płac, rachunki do umów 
zleceń, raporty kasowe, sprawozdania okresowe, polecenia księgowania, deklaracje 
rozliczeniowe składek na ubezpieczenie społeczne ZUS DRA oraz dokumenty o 
równoważnej wartości dowodowej.  

3) Dowody księgowe winny zostać poddane kontroli merytorycznej przez pracownika 
Urzędu odpowiedzialnego za  realizację projektu, formalno - rachunkowej przez 
pracownika księgowości oraz opatrzone pieczęciami oraz podpisami osób 
zatwierdzających dokument do wypłaty: Skarbnika lub jego Zastępcy i Wójta Gminy 
lub osobę upoważnioną do podpisywania przez Wójta.  

4) Odpowiedzialność za legalne, celowe i gospodarne ponoszenie wydatków 
współfinansowanych z funduszy unijnych ponosi pracownik, który merytorycznie 
prowadzi realizację danego zadania.  

5) Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polega na sprawdzeniu czy dane 
zawarte w dowodach księgowych są zgodne z umową, harmonogramem, ustawą 
Prawo zamówień publicznych. Weryfikuje się kompletność i poprawność dowodów 
księgowych, poprawność kwot zawartych na fakturze czy na rachunku ze stanem 
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faktycznym. Weryfikuje się pod względem gospodarności, legalności i celowości. 
Dowodem prawidłowości w tym zakresie jest opisanie faktury lub innego dokumentu 
księgowego, zgodnie z wymogami oraz potwierdzenie dokumentów księgowych pod 
względem merytorycznym.  

6) Dowody nie zawierające błędów, prawidłowo opisane przekazywane są niezwłocznie 
do Referatu Księgowości.  

7) Aby wzmocnić moc dowodową dokumentów dotyczących wydatków kwalifikowanych 
faktury i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej są opisane 
na odwrocie lub na załączniku do dokumentu, w taki sposób aby widoczny był 
jednoznaczny i bezpośredni związek wydatku z realizacją danego projektu. W 
przypadku braku miejsca na odwrocie dokumentu opis dokumentu może być 
sporządzony na załączonej karcie trwale przypisanej do dokumentu źródłowego. 

8) Dowód księgowy powinien zawierać :  
a. Nr umowy o dofinansowanie projektu;  

b. Nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie 
projektu;  

c. rodzaj poniesionego wydatku, zgodnie z budżetem projektu 

d. Kwotę kwalifikowaną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku 
zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania;  

e. Informację: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 
ramach …. (nazwa funduszu) …;  

f. Informacje o poprawności merytorycznej i formalno – rachunkowej;  

g. wskazanie daty i sposobu zapłaty ( gotówka, przelew) 

h. Adnotację, iż wydatki zamieszczone na fakturze są realizowane zgodnie z 
Ustawą Prawo zamówień publicznych;  

i. Pozostałe elementy opisu dokumentu księgowego należy stosować zgodnie z 
zasadami przyjętymi w jednostce.  

 

9) Dekretacji dowodów księgowych dokonują upoważnieni pracownicy Referatu 
Księgowości. Dekretacja polega na umieszczeniu na dokumentach adnotacji, na 
jakich kontach syntetycznych ma być dokument zaksięgowany, określenie daty, pod 
jaką dokument ma być zaksięgowany, podpisaniu przez osobę upoważnioną do 
dekretacji.  

10) Do obsługi realizowanych projektów, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  
Gmina może wyodrębniać  oddzielne rachunki bankowe.  

11) Do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach 
upoważnione są osoby zgodnie z kartami wzorów podpisów złożonymi w banku.  

12) Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy budżetu. Budżet dokonuje 
przelewu otrzymanych środków na rachunek bankowy Urzędu Gminy który realizuje 
wydatki związane z projektami na podstawie faktur lub innych dokumentów o 
równoważnej wartości dowodowej. W przypadku projektów realizowanych przez 
podległe jednostki organizacyjne otrzymane na rachunek budżetu dofinansowanie 
przekazywane jest na wyodrębniony rachunek bankowy jednostki realizującej projekt.  

13) W sytuacji braku wpływu transzy dofinansowania - budżet, dla zapewnienia płynności 
realizacji zadań i wyodrębnienia operacji zasila wyodrębnione dla potrzeb realizacji 
projektu rachunki bankowe środkami budżetowymi dostępnymi na rachunku 
bankowym budżetu. Po wpływie transzy dofinansowania budżet rozlicza przekazane 
wcześniej środki.  

 
14) Przelewy dotyczące realizacji projektów są dokonywane elektronicznie w systemie 

bankowości elektronicznej funkcjonującym w banku prowadzącym obsługę bankową 
budżetu Gminy w Szydłowie. Muszą zawierać szczegółowy tytuł przelewu. 
Potwierdzeniem dokonania przelewu/zapłaty jest wyciąg bankowy.  
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15) Wszystkie dokumenty związane z finansową realizacją Projektu przechowywane są w 
siedzibie Urzędu Gminy w Szydłowie.  

 
§ 4 

Pracownik w wydziale merytorycznym upoważniony przez Wójta Gminy, merytorycznie 
prowadzący nadzór nad realizowanym zadaniem, ma obowiązek:  

1) przygotowania dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego zgodnie 
z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2) składania wniosków o płatność zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartej umowy.  

3) analizowania prawidłowości poniesionych wydatków określonych we wniosku o 
płatność o dofinansowanie oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

4) monitorowania realizacji projektu w zakresie zgodności z umową w przypadku 
zadania realizowanego z udziałem funduszy europejskich co do zgodności ze 
złożonym wnioskiem.  

5) dokonywania opisu na fakturach w szczegółowości co do źródeł ich płatności, ze 
wskazaniem klasyfikacji budżetowej i strukturalnej, wielkości procentowej 
dokonywanych płatności (w razie konieczności uwzględnić kwotę netto i brutto). 6) 
terminowego składania okresowych sprawozdań z realizacji inwestycji w zależności 
od wymogów określonych w umowie o dofinansowanie.  

6) udostępniania dokumentacji dotyczącej nadzorowanej inwestycji organom kontroli.  

7) skompletowania i przekazania pełnej dokumentacji dotyczącej danej inwestycji lub 
projektów do archiwum.  

 
§ 5 

 
Przechowywanie i archiwizacja: 
 

1) Dokumenty źródłowe projektu ewidencjonowane w księgach rachunkowych są na 
bieżąco gromadzone i przechowywane w segregatorach, wyodrębnionych dla 
każdego rejestru księgowego, w kolejności chronologicznej, wynikającej z przyjętego 
systemu prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu  FK PUMA, 
umożliwiającego ich odszukanie i sprawdzenie. 

2) Segregatory są czytelnie opisane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 
Opis zawierać musi informacje o numerze i nazwie projektu, nazwie funduszu oraz 
programu operacyjnego jak również logo funduszu oraz programu. 

3) Dowody księgowe ewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu 
dokumentujące wydatki poniesione w ramach Projektu, m.in. faktury, rachunki, 
wyciągi bankowe i inne dokumenty potwierdzające wydatki kwalifikowane dotyczące 
Projektów, w trakcie realizacji Projektów przechowywane są w referacie  Księgowości 
Urzędu. 

4) Dowody księgowe ewidencjonowane w księgach rachunkowych Organu, 
dokumentujące środki otrzymane na realizację Projektu lub  środki przekazane do 
jednostek  na realizację projektów przechowywane są w referacie  Księgowości 
Urzędu. 

5) Dokumentacja związana z realizacją projektu współfinansowanego ze środków 
unijnych jest przechowywana w zamkniętych szafach i pomieszczeniach w referatach  
merytorycznie nadzorujących realizację zadania.  

6) Dowody księgowe i inne dokumenty związane z realizacją projektu przechowuje się w 
siedzibie jednostki w wersji oryginalnej. 

 

 

Załącznik dodatkowe: 
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1. Wykaz pracowników Urzędu Gminy Szydłów, upoważnionych do dokonywania 
kontroli merytorycznej  dokumentów finansowo-księgowych.. 

2. Informacja o numerze i aktualizacji programów księgowych  

 

 

Wykaz pracowników Urzędu Gminy Szydłów, upoważnionych do dokonywania kontroli 
merytorycznej  dokumentów finansowo-księgowych. 

 

Lp. 
Rodzaj dokumentu Imię i nazwisko 

pracownika  
stanowisko Wzór podpisu 

1 
Faktura, rachunek, 
nota księgowa, lista 
płac…… 

Janusz Sowa Sekretarz  

2 
Faktura, rachunek, 
nota księgowa …… 

Bożena Stępień 

Machnik Janusz 

Kierownik  i Za-
ca Referatu 

 

3 
Faktura, rachunek, 
nota księgowa …… 

Kręcisz Sławomir Pracownik ds. 
drogownictwa 

 

4 
Faktura, rachunek, 
nota księgowa …… 

Walczak Piotr Stanowisko ds. 
promocji 

 

5 

Faktura, rachunek, 
nota księgowa …… 

Suchorowska Anna 

Stachowicz-Hanszke 
Marta 

Kierownik i Z-ca 
Referatu  

 

6 
Faktura, rachunek, 
nota księgowa …… 

Szwarc Mateusz Informatyk  

7 
Faktura, rachunek, 
nota księgowa …… 

Izabela Jaros Palmąka   
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Wykaz stanowisk Urzędu Gminy Szydłów, którym przekazano egzemplarze  zasad obiegu  i 
kontroli dokumentów finansowo-księgowych. 

 

 

Lp. Imię i nazwisko pracownika  stanowisko Data i podpis 

1 Janusz Sowa Sekretarz  

2 Bożena Stępień 

Machnik Janusz 

Kierownik  i Za-ca Referatu  

3 Kręcisz Sławomir Pracownik ds. drogownictwa  

4 Walczak Piotr Stanowisko ds. promocji  

5 Suchorowska Anna 

Stachowicz-Hanszke Marta 

Kierownik i Z-ca Referatu 
Gospodarki Komunalnej i 
Ochrony Środowiska 

 

6 Szwarc Mateusz Informatyk  

7 Izabela Jaros-Palmąka Stanowisko d/s  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


