
Zarzadzenie Nr 0050.114.2012
z dnia 14 sierpnia 2012 roku

Burmistrza Ujazdu

w sprawie zmian zasad rachunkowosci

Na podstawie art.1Oust.2 ustawy z dnia z dnia 29 wrzesnia 1994 roku
o rachunkowosci (tekst jednolity - Dz. U. 2009 roku Nr 152 poz.1223 zmianami)
oraz zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 roku
w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu
panstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorzadowych zakladów budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz
panstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861, Dz. U. z 2012 poz.121)

§1

W Zarzadzeniu Nr 0152.21.2010 z dnia 16 listopada 2010 roku Burmistrza Ujazdu
w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowosci wprowadza sie zmiany zgodnie
z zalacznikiem Nr 1 do niniejszego zarzadzenia.

§2

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia.

-- ---



Za/. Nr 1 do Zarzadzenia Burmistrza

Nr 0050.114.2012 z 14.08.2012 r.

W Zalacznik Nr 3.2 B. Wykazie kont urzedu do ZarzadzeniaBurmistrza
Nr 0152.21.010 z dnia 16 listopada 2010 roku wprowadza sie nastepujace zmiany

Konta bilansowe

Zespól O-"Majatek trwaly"
- nazwy kont otrzymuj brzmienie

072- Umorzenie pozostalych srodków trwalych, wartosci niematerialnych
i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych

080 - Srodki trwale w budowie (inwestycje)

Zespól 1 -"Srodki pieniezne i rachunki bankowe"
- nazwy kont otrzymuj brzmienie

140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe

Zespól 2 -"Rozrachunki i roszczenia"

- po koncie 240 pozostale rozrachunki dodaje sie konto 245 w brzmieniu
245 - Wplywy do wyjasnienia

Konta pozabilansowe

- po koncie 975 - wydatki strukturalne dodaje sie konto 976 w brzmieniu
976 - Wzajemne rozliczenia miedzy jednostkami

- po koncie 984 - zaangazowanie wydatków srodków europejskich przyszlych lat
dodaje sie konto 992 w brzmieniu
992 - Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budzetu panstwa

B. I. Zasady funkcionowania kont bilansowvch

- konto 030 otrzymuje brzmienie
Konto 030 -..Dluaoterminowe aktywa finansowe"
Konto 030 sluzy do ewidencji dlugoterminowych aktywów finansowych, w
szczególnosci akcji i innych dlugoterminowych aktywów finansowych, o terminie
wykupu dluzszym niz rok.

Na stronie Wn konta 030 ujmuje sie wszelkie zwiekszenia,
a na stronie Ma -wszelkie zmniejszenia stanu dlugoterminowych aktywów
finansowych.
Ewidencja szczególowa prowadzona do konta 030 zapewnia ustalenie wartosci
poszczególnych skladników dlugoterminowych aktywów finansowych, wedlug
tytulów.

Konto 030 moze wykazywac saldo Wn, które oznacza wartosc dlugoterminowych
aktywów finansowych.

-- ---



Zapisy strony Wn konta 030

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne
130, 101,240
800,855,015
750

1
2
3

1404

Zapisy strony Ma konta 030

Lp I Tresc operacji I Konto
przeciwstawne

1 IWycofanie udzialów rzeczowych z innej-jednostki wg 1080,011,013,020,
wartosci wyceny

2 IUjemna róznica miedzy wartoscia ewidencyjna akcji lub 1751
udzialu a wartoscia wycofanego majatku

3
1

Rozchód sprzedanych udzialów i akcji wedlug cen nabycia
1

751
4 Przekwalifikowanie dlugoterminowych aktywów 140

finansowych do krótkoterminowych

- konto 080 otrzymuje brzmienie
Konto 080 - Srodki trwale w budowie (inwestvcie)"
Konto 080 sluzy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczetych oraz rozliczenia
kosztów inwestycji na uzyskane efekty inwestycyjne.

Na stronie Wn konta 080 ujmuje sie w szczególnosci:
- poniesione koszty dotyczace inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych
wykonawców, jak i we wlasnym zakresie,

- poniesione koszty dotyczace przekazanych do montazu, lecz jeszcze nie oddanych
do uzywania maszyn, urzadzen itp., zakupionych od kontrahentów oraz
wytworzonych w ramach wlasnej dzialalnosci gospodarczej,

- poniesione koszty ulepszenia srodka trwalego (przebudowa, rozbudowa,
rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powoduja zwiekszenie wartosci
uzytkowej srodka trwalego,

Na stronie Ma konta 080 ujmuje sie wartosc uzyskanych efektów inwestycyjnych,
a w szczególnosci:
- srodków trwalych,
- wartosc sprzedanych i nieodplatnie przekazanych srodków trwalych w budowie,
Na koncie 080 mozna ksiegowac rozliczenie kosztów dotyczacych zakupów
gotowych srodków trwalych.
Ewidencja szczególowa prowadzona do konta 080 zapewnia co najmniej
wyodrebnienie kosztów srodków trwalych w budowie i wedlug poszczególnych
rodzajów efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu
wytworzenia poszczególnych obiektów srodków trwalych.
Konto 080 moze wykazywac saldo Wn, które oznacza koszt srodków trwalych w
budowie i ulepszen.

---



Zapisy strony Wn konta 080

Zapisy strony Ma konta 080

Zespól 1 - ..Srodki oieniezne i rachunki bankowe"

- konto 130 otrzymuje brzmienie
Konto 130 - ..Rachunek biezacv iednostek budzetowvch"
Konto 130 sluzy do ewidencji stanu srodków pienieznych oraz obrotów na rachunku
bankowym jednostki budzetowej z tytulu wydatków i dochodów (wplywów)
budzetowych objetych planem finansowym jednostki budzetowej.

Urzad Miejski w Ujezdzie nie dysponuje w banku wyodrebnionym rachunkiem
biezacym (jako jednostka budzetowa), a wiec korzysta bezposrednio z rachunku
budzetu ( o symbolu 133). dlatego obroty dotyczace urzedu zwiazane z jego
dochodami budzetowymi i wydatkami w ewidencji jednostki ksiegowane sa
dodatkowo na koncie 130 z podzialem na subkonto "dochody" i subkonto "wydatki" w
korespondencji z wlasciwym dla danej operacji kontem na podstawie kserokopii
wyciagu bankowego.
W zwiazku z powyzszym nie wystapia zapisy na kontach odpowiednio 222 i 223,
saldo konta 130 w zakresie realizowanych wydatków podlega przeksiegowaniu na
dzien 31grudnia na strone Ma konta 800 , zas w zakresie dochodów na strone
Wn konta 800 "Fundusz jednostki"
Do przychodów urzedu w okresach sprawozdawczych (na koniec kazdego miesiaca)
ksieguje sie na podstawie dokumentu PK - dochody budzetu (901) nie ujete w
planach finansowych innych jednostek budzetowych (dotacje, udzialy, subwencje)
Wydatki i dochody w jednostce sa ewidencjonowane z uwzglednieniem klasyfikacji
budzetowej, okreslonej w przepisach o klasyfikacji dochodów, wydatków,
przychodów i rozchodów oraz srodków pochodzacych ze zródel zagranicznych.

- ---

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Nieodplatne otrzymanie srodków trwalych w budowie 800
2 Nieodplatne swiadczenia na rzecz inwestycji 800
3 Poniesione koszty dotyczace srodków trwalych w budowie 101,130,201
4 Rozliczenie zysków nad stratami inwestycyjnymi 800/860
5 Zaplacone kary i odsetki obciazajace inwestycje 101,130
6 Wznowienie zaniechanych, spisanych srodków trwalych w 800

budowie

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Sprzedaz inwestycji rozpoczetych 760
2 Uzyskanie efektów ekonomicznych inwestycji 011,013
3 Rozliczenie strat nad zyskami 800
4 Brak efektów ekonomicznych, nieodplatne przekazanie 800

inwestycji po kosztach
5 Odpisanie kosztów zaniechanych, spisanych srodków 800

trwalych w budowie



Na koncie wystepuje czystosc obrotów, oznacza iz zwroty wydatków korygowane sa
przez zapis techniczny /minusowy/ po obydwu stronach konta.
W okresach sprawozdawczych (miesiecznie) dochody budzetu zaksiegowane sa na
odpowiednim subkoncie dochodów budzetu na podstawie wykonania
Na stronie Wn konta 130- dochody ujmuje sie:

- wplywy srodków budzetowych z tytulu zrealizowanych przez jednostke
budzetowa dochodów budzetowych (ewidencja analityczna wedlug podzialek
klasyfikacji budzetowej dochodów budzetowych), w korespondencji z kontem
101, 221 lub wlasciwym kontem przychodów zespolu 7 "Przychody i koszty
ich uzyskania".

Na stronie Ma konta 130 ujmuje sie:
- zrealizowane wydatki budzetowe zgodnie z planem finansowym jednostki

budzetowej, w tym równiez srodki pobrane do kasy na realizacje wydatków
budzetowych (ewidencja analityczna wedlug podzialek klasyfikacji
budzetowej wydatków budzetowych), w korespondencji z wlasciwymi kontami
zespolu 1, 2, 3, 4 , 7 lub 8,

Zapisy strony Wn konta 130-dochody

Zapisy strony Ma konta 130-dochody

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Wplata dochodów budzetowych do kasy 101,141
2 Przelew naleznosci budzetowych przypisanych 221,240
3 Wplyw dochodów nieprzypisanych 700,750,760,225
4 Równowartosc dochodów budzetowych urzedu JST 221,700,720,

wplaconych na konto budzetu-zapis wtórny na podstawie 750,760
kserokopii WB

5 Dochody bUdzetu(udzialy, subwencje, dodaje) na podstawie 221,720
PK na koniec okresu sprawozdawczego z konta 901
orQanu

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Zwroty nadplat w dochodach budzetowych z jednoczesnym 221
zapisem technicznym

2 Okresowe przeksiegowanie równowartosci dochodów
urzedu JST które na koncie 130 ujete sa jako zapis wtórny 800

3 Omylki i bledy bankowe oraz korekty 240



Zapisy strony Wn konta 130- wydatki

Zapisy strony Ma konta 130-wydatki

- konto 139 otrzymuje brzmienie
Konto 139 - ..Inne rachunki bankowe"

Konto 139 sluzy do ewidencji operacji dotyczacych srodków pienieznych
wydzielonych na innych rachunkach bankowych niz rachunki biezace, w tym
rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia.
W szczególnosci na koncie 139 prowadzi sie ewidencje obrotów na wyodrebnionych
rachunkach bankowych:

- czeków potwierdzonych,
- sum depozytowych,
- sum na zlecenie,
- srodków obcych na inwestycje.

Na koncie 139 dokonuje sie ksiegowan wylacznie na podstawie dowodów
bankowych, w zwiazku z czym musi zachodzic pelna zgodnosc zapisów konta 139
miedzy ksiegowoscia jednostki a ksiegowoscia banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje sie wplywy wydzielonych srodków pienieznych
z rachunków biezacych oraz sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje sie wyplaty srodków pienieznych dokonane
z wydzielonych rachunków bankowych.
Do konta 139 nalezy prowadzic szczególowa ewidencje dla kazdego wydzielonego
rachunku, a takze wedlug kontrahentów.
Konto 139 moze wykazywac saldo Wn, które oznacza stan srodków pienieznych
znajdujacych sie na innych rachunkach bankowych.

- -- - ----

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Zwroty wydatków z równoczesnym zapisem technicznym 141,201,224,225,
229,231,234,240
400

2 Okresowe przeksiegowanie równowartosci wydatków 800
urzedu JST które na koncie 130 ujete sa jako zapis wtórny

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Zrealizowane wydatki jednostki
-pobranie gotówki z banku do kasy na pokrycie zobowiazan 141
gotówkowych
-przelewów z tytulu zaplaty zobowiazan ujetych na kontach 201,225,229,231,
rozrachunkowych( dotyczacych dzialalnosci biezacej 234,240
i inwestycyjnej
-przelewów równowartosci odpisów na ZFSS 135,405

2 Przelewów dotacji budzetowych 224,810
3 Oplaty za uslugi bankowe pobrane przez banki 402
4 Przelew odsetek 751



Zapisy strony Wn konta 139

Lp I Tresc operacji Konto
rzeciwstawne

130,141
240
240

1 IWplywsrodków na rachunek pomocniczy
2

I

Wplywsrodków z tytulu sum na zlecenie

3 Wplywsrodków z tytulu wadium, nalezytego
zabezpieczenia umowy,kaucji

4 INaliczoneorzezbankoDrocentowanieloka 240,225

Zapisy strony Ma konta 139

- konto 140 otrzymuje brzmienie

Konto 140 - ..Krótkoterminowe aktywa finansowe"

Konto 140 sluzy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w
szczególnosci akcji, udzialów i innych papierów wartosciowych, których wartosc
wyrazona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje sie zwiekszenia a na stronie Ma - zmniejszenia
stanu krótkoterminowych aktywów finansowych.
Ewidencja szczególowa do konta 140 umozliwia ustalenie
1) poszczególnych skladników krótkoterminowych aktywów finansowych
2) wyrazonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych aktywów
finansowych z podzialem na poszczególne waluty obce,
3) wartosci krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym
osobom za nie odpowiedzialnym.
Konto 140 moze wykazywac saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych
aktywów finansowych

Lp Tresc operacji Konto

Drzeciwstawne

1 Zaplata zobowiazan z rachunków pomocniczych Konta zespolu 2
2 Zwrot kaucji, wadium, nalezytego zabezpieczenia umowy, 240,225

kaucji, sum na zlecenie
3 Zwrotysrodków z sum depozytowych 240



Zapisy strony Wn konta 140

Zapisy strony Ma konta 140

- -

Lp Tresc operacji Konto

przeciwstawne
1 Zakup krótkoterminowych aktywów finansowych 240,101,130,135,

Podjecie gotówki z banku do kasy 139

Splata czekiem rozrachunkowym
2 Otrzymanie czeków obcych na pokrycie naleznosci ujetych Konta zespolu 2

na kontach rozrachunkowych
3 Otrzymanie czeków obcych na pokrycie naleznosci za Konta zespolu 7,

dostawy i uslugi wczesniej nie ujetych na kontach 853

rozrachunkowych
4 Przyjecie weksla obcego wedlug wartosci nominalnej:

- wartosc netto weksla 201,240
- dyskonto 750

5 Zwrot weksli obcych zgloszonych do wykupu 140

Lp Tresc operacji Konto

Iprzeciwstawne
1 Rozchód sprzedanych akcji , obligacji 751
2 Przekazanie weksla obcego do dyskonta: 130,135,139

- wartosc netto

wysokosc dyskonta 751
3 Wplyw gotówki do kasy 101
4 Wplyw dochodów budzetowych i podatkowych na rachunek 130, 135, 139

bankowy zrealizowanych przez kase
5 Przedawnienie, odpisanie weksli 751



Zespól 2 -..Rozrachunki i rozliczenia"

- konto 221 otrzymuje brzmienie
Konto 221 - Naleznosci z ulu dochodów budzefow ch"
Konto 221 sluzy do ewidencji naleznosci jednostek z tytulu dochodów budzetowych,
Na stronie Wn konta 221 ujmuje sie ustalone na dany rok budzetowy naleznosci
z tytulu dochodów budzetowych i zwroty nadplat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje sie wplaty naleznosci z tytulu dochodów
budzetowych oraz odpisy (zmniejszenia) naleznosci.
Na koncie 221 ujmowane sa naleznosci z tytulu podatków pobieranych przez
wlasciwe organy.
Przypisy naleznosci dokonywane sa okresowo na podstawie dokumentów z
ewidencji podatkowej, zas wplaty ksiegowane sa codziennie na podstawie raportów
kasowych i wyciagów bankowych.
Ewidencja szczególowa do konta 221 jest prowadzona wedlug dluzników i podzialek
klasyfikacji budzetowej.
Konto 221 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci z tytulu
dochodów budzetowych, a saldo Ma - stan zobowiazan jednostki budzetowej z tytulu
nadplat w tych dochodach.

Zapisy strony Wn konta 221

Zapisy strony Ma konta 221

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Przypis naleznosci budzetowych 720
2 Zwrot dochodów budzetowych nienaleznie wplaconych 130
3 Przeniesienie naleznosci dlugoterminowych do

krótkoterminowych w wysokosci raty przypadajacej na dany
rok budzetowy - równolegle ksiegowanie na koncie 226
840/760

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Wplata naleznosci z tytulu przypisanych dochodów 101 ,130

budzetowych
2 Wartosc odpisów pomniejszajacych dokonane poprzednio 720

przypisy z tytulu dochodów budzetowych
3 Odpisanie naleznosci przedawnionych i umorzonych 760



- dodaje sie konto 245
Konto 245 -.. Wplvwy do wyiasnienia"
Konto sluzy do ewidencji wplaconych, a nie wyjasnionych kwot naleznosci z tytulu
dochodów budzetowych.
Na stronie Wn ujmuje sie kwoty wyjasnionych wplat i ich zwroty na stronie Ma kwoty
niewyjasnionych wplat.
Konto moze wykazywac saldo Ma, które oznacza stan niewyjasnionych wplat.

Zapisy strony Wn konta 245

Zapisy strony Ma konta 245

Zespól 7 -..Przychody, dochody i koszty"

- konto 720 otrzymuje brzmienie
Konto 720 - .. Przychody z Mulu dochodów budzetowych"
Konto 720 sluzy do ewidencji przychodów z tytulu dochodów budzetowych
zwiazanych bezposrednio z podstawowa dzialalnoscia jednostki, w szczególnosci
dochodów do, do których zalicza sie podatki, skladki, oplaty, inne dochody budzetu
panstwa, jednostek samorzadu terytorialnego oraz innych jednostek, nalezne na
podstawie odrebnych ustaw lub umów miedzynarodowych.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje sie odpisy z tytulu dochodów budzetowych, a na
stronie Ma konta 720 ujmuje sie przychody z tytulu dochodów budzetowych.
Ewidencja szczególowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnic wyodrebnienie
przychodów z tytulu dochodów budzetowych wedlug pozycji planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budzetowych ewidencja
szczególowa jest prowadzona wedlug zasad rachunkowosci podatkowej, natomiast w
zakresie podatków pobieranych przez inne organy ewidencje szczególowa stanowia
sprawozdania o dochodach budzetowych sporzadzone przez te organy.
W koncu roku budzetowego saldo konta 721 przenosi sie na konto 860.
Na konie roku konto 720 nie wykazuje salda.

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Kwoty wyjasnionych wplat naleznosci z tytulu dochodów 221, konta zespolu
budzetowych 7

2 Zwroty wyjasnionych kwot 130

Lp Tresc operacji Konto
przeciwstawne

1 Kwoty niewyjasnionych wplat 130


