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, ¿"¡ " ...,'! i.,. Q 8., &Qr.6 r.

w sprawie zmian Zarz4dzenia Burmistrza Nr.265105 z d¡ia 30.09.2005 r. w sprawle
przyjQtych zasad ¡achu¡kowoéci w Urzqdzie Miejskim w Jgdrzejowie.

Na podstawie alt.10 ustawy z dnia 29 wzeénia 1994 o rachunkowoSci (tekstjednolity z 2002
r. Dz.U.Nr 76, poz. 694 z pó . zn.) aú.1'7 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 249 po2.2104 z póin. nt.) oraz rozporz4dzenie Ministra Finansów z
dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad úchunkowoSci oraz planów kont dla
budzetu pa¡stwa, budzetówjednostek samorzAdu terr4orialnego oraz niektórych jednostek
sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142 poz. 1020 zpó . zm.)

Wprowadza siq nastqpuj4ce zmiany w zal4czniku N¡ I - Zak{adowy Plan Kont dla UrzQdu
Miejskiego w Jqdrzejowie, rv zaleczniku Nr 1 do ZPK - Wykaz kont dla budzetu gminy oraz
w zal4czniku Nr 2 ZPK - wykaz kont dla Urzgdu Miejskiego.

I . Srodki trwale stanowiqce wlasnoéó jednostki samo¡zadu terytorialnego otÉymane
nieodplatnie na podstawie decyzji wlaiciwego organu wycenia sig w wartoÉci okeélonej w
decyzji, a w prz¡padku nieokeÉlenia tej wartoéci w decyzji w/g ceny spzedazy takiego
samego lub podobnego Srodka trwalego.
Poniesione kosáy na ulepszenie, adaptacjq lub modemizacjq podnoszawartoSó iodka
trwalego.
W bila¡sie waúoéó érodkólv trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawnych wykazuje siQ
w wa.rtosci netto (pomniejszonej o umorzenie).
2. Inwestycje rozpoczQte wycenia siQ úg kosztów wykonania, czyli w wysokoéci faktycznie
poniesionych wydatków na realizacjg zadania.
3. Zobowi4zania - wycenia siQ Wg kwot.wymagaj4cych zaplaty.
4. Srodki pieniq2ne g wartoSci nominalnej.
5. Do gruntów prowadzi sig ewidencjq bilansow4
6. Grunty i budynid podlegaj4 inwentaryzacji w drodze weryhkacji stanu rych skladników
maj atkowych.
Weryfikacjq przeprowadza pracomik posiadajqcy dokumentacjQ tych Srodków trwalych
(dowody zródlowe i ewidencjQ analityczn4)
Przeprowadzenie weryfikacji dokumentuje siq protokolem przeprowadzenia weryfikacji w
któ¡ym nalezy uj4ó stan przed weryfrkacj4 i pojej dokonaniu oraz ewentualne ró2nice.
Weryfikacje gruntów, budynków i budowli przeprowadza siq nie rzadziej ri? Bz na czlery
lala.
7. Nale2no6ci ujQte Ía koncie 201,234, 240 mog4byó aktualizowane w pz)?adku uznania ich
za w4tpliwe. Jednostka budzetowa nie tworzy rezerw na naleznoSci, odpisów
aktualizacyjnych dokonuje na koncie 290.
8. Dotacje rozwojowe w budzecie jednostki ksiQguje siQ na koncie 137 - Rachunki é¡odków
funduszy pomocowych i 228 - Rozliczanie wydatków ze irodków funduszy pomocowych.
9. Urz4d prowadzi wspólny rachunek badcowy dla UrzQdu i budzetu.
Nie prowadzi subkonta dochodów, subkonta wydatków i nie posiada wyodrQbnionego
pomocniczego rachunku bankou ego dla inwest¡ cj i.
10. Zasady rachunkowoici dotyczqce podatków i oplat obejmuj4prowadzenie ewidencji
ksiggowej nale2nych i pobmnych podatków i oplat (przypisy, odpisy, \ryplywy) oraz kont¡ola
termi¡owo5ci realizacji zobowi4zan i likwidacji nadplat



Wprowadza siE nastqpuj4ce zmiany do Zakladowego Planu Kont:
1. Do przychodów urzgdujednostki samorzqdu teqtorialnego zalicza siQ dochody budzetu
jednostki samorz4du ter)4orialnego nie ujQte w planach finansowych innych samozqdowych
jednostek budzetowych.
2. Naleznosci realizowane na rzecz innych jednostek ujmuje siqjako zobowi4zania na rzecz
tychjednostek.
3. Wartoéó naleznosci aktualizuje siQ zgodnie z ustawq o rachunkowosci z zastrzezeniem ust
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4. Odpisy aktualizuj4ce waÍoÉó naleznoéci dotycz4cych rozchodów budzetu zalicza siQ do
la}llików na pozostalych operacjach niekasowych.
5. Odpisy aktualizujqce wa¡to{ó nale2noici dotycz4cych frmduszy tworzonych na podstawie
ustaw obci4Zaj4 fu ndusze.
6. Odpisy aktualizujqce wafioSó naleznosci realizowanych na rzecz in¡ych j ednostek
obciAzaj 4 zobowiezania wobec tychjednostek.
7. Odpisy aktualizuj4ce wartoÉó naleznoici s4dokonywaó nie póániej niz na dziei bilansowy.
8. Odsetki od naleznoéci i zobowi4Tai, w tym równiez tych do których stosuje siQ przepisy
dotycz4ce zobowi4zai podatkowych, ujmuje siq w ksiqgach rachunkowych w momencie
zaplaty lub pod dat{ostatniego dnia klvarta}u w wysokoÉci odsetek naleznych na koniec
kwartalu.
9. Naleznosci i zobowi4zania oraz inne skladniki akt)'wów i paslavów wyrazane w walutach
obcych wycenia sig nie póZniej niz na koniec kwartalu, w/g zasad obowiq¿uj4cych na dzieú
bilansowy.
Nale2no3ci i zobowiqzania ujmuje siq w ksiqgach rachunl<owych pod dat4 ostatniego dnia
ka¿dego kwaltalu.
11. Dowody ksiggowe dotycz4ce podatków i oplat ujmLrje sig w ewidencji ksiggowej urzqdu
nie póániej ni2 na koniec kazdego kwartalu na podstawie sprawozdan (zalegloéci i nadplaty).
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W ZPK budzetu gminy wprowadza siq nastqpuj4ce konta dla budzetujednostki samorz4du
ter)'torialnego.
Konto 225 - Rozliczenie niewygasajqcych wydatków. Konto 225 sluzy do ewidencji rozliczel
z jednostkami budzetowymi z ty4ulu realizolvanych p¿ez te jednostki niewygasaj4cych
wydatków.

Na stanie Wn konta 225 ujmuje siq irodki przelane z ¡achu¡ku budzetu na pokrycie
niewygasaj4cych wydatkówjednostek budzetowych w korespondencji z kontem 133.
Na stanie Ma ujmuje siq wydatki realizowane przez jednostki budzetowe oraz pÉelewy
Srodków niewykorzystanych. Ewidencja szczególowa prowadzona do konta 225 powinna
zapewnió mozliwoÉó ustalenia stanu rozliczei z poszczególnymi jednostkami budzetowymi z
tltulu púekManych im 3¡odków na realizacjQ niewygasaj4cych wydatków. Konto 225 moze
wykazywaó saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych Srodków pzekazanychjednostkom
budzetowym na realizacjg niewygasaj4cych \4ydatków.
W bilansie saldo wn wykazuje sig w aktywach w poz. ll.3 Pozostale naleznosci i rozliczenia.
Konro 290 - odpisy akrualizujqce naleznoSci.
Konto 290 sluzy do ewidencji odpisów aktualizuj4cych nale2no3ci. Na stronie Wn konta 290
ujmuje siq zmniejszenie wartoéci odpisów aktualizuj4cych naleznoÉci a na stanie Ma wartosci
odpisów aktualizujqcych naleznogci.
Saldo Ma konta 290 oznacza waltoéó odpisów aktualizuj4cych naleznosci. Kontem
prz€ciwstawnym dla dokonania odpisujest konto 962. Zapis Wn 962 Ma290.
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W zakladoqm planie kont budzetu gminy wprowadza siQ nastQpujqce konta bilansowe
urzgdu:
konto 221 - ,Naleznosci z t)'tulu dochodów budzetowych"
otrzlmuje blzmieniei
Konto 221 sfuzy do ewidencji nale2noSci z tltulu dochodów budzetowych z wyj{tkiem
nale2noSci zalripotekowanych ujmowanych na koncie 226.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje siq nale2noSci z t¡4u1u dochodów budzetowych i zwrot
nadplat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje siq wplaty naleznoéci z t)'tulu dochodów budzetowych oraz
odpisy (zmniej szenia) naleznoSci.
Na koncie 221 ujmuje siQ rów¡iez naleznosci z t)'tulu podatków pobieranych przez wlaéciwe
organy. Zapisy z tego ¡tulu mog4 byó dokonywane na koniec okrcsów sprawozdawczych na
podstawie sp¡awozdaú z ewidencji podatkowej. Ewidencja szczególowa do konta 221
powinna byó prowadzona wg dluznikó\¡' i podzialów klasyfikacji budzetowej których
nal€znosci dotycza Konto 221 moze wykazywaó dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan naleznosci z tfulu dochodów budzetowych, a saldo Ma - sta¡
zobowiQzaijednostki buüetowej z t¡4ulu nadplat w dochodach bud2etu.
Konto 226 - Dlugoterminowe nale2nosci budzetowe.
Konto 226 sluzy do ewidencji dlugoterminowych nale2noéci lub dlugote¡minowych rozliczeñ
zb:udzetem, a w szpzególnoici naleznoéci z t)'tufu prywatyzacji oraz nale2nosci
zahipotekowanych.
Na stonie Wn konta 226 ujmuje siQ ustalone naleznoÉci z t]'tulu:
- prywatyzacji w korespondencji z kontem 015
- dochodów budzetowych przeksiqgowanych do zahipotekowania w korespondencji z kontem
221
Na stronie Ma konta 226 ujmuje siQ:
- równowartoSci mienia zwróconego przez spólki w korespondencji z kontem 015, lub
zlikwidowanego w korespondencji z kontem 855
- ustalenie hipoteki i przeksiqgowanie nale2noSci do naleznoéci z t)'tulu dochodów
budzetowych w korespondencji z kontem 221.
Konto 226 moze wykazywaó saldo Wn, które oznacza wafioéó naleznosci zaliczanych do
dlugoterminowych.
Konto 800 -,,Fundusz jednostki" otrzymuje brzmienie
Konto 800 - Fundusz jednostki
Wykreéla siQ konto 997 - zaargazowanie Srodków funduszy pomocowych zgodnie z art.2.
Rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. (Dz.U.Nr 142 poz. 1020) w
sprawie szczególnych zasad rachunkowoSci oraz planów kont dla budzetu paistwa, budzetjst
oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
Konto 224 - Rozliczenie udzielonych dotacji.
Konto 224 slu¿y do ewidencji rozliczenia przez organ dotuj4cy udzielonych dotacji
budzetowych.
Na stlonie Wn konta 224 ujmuje siQ wartoÉci dotacji przekazanych przez organ dotuj4cy, a na
stronie Ma - wartosé dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone w korespondencji z
kontem 810.
Ewidencja szczególowa prowadzona do konta 224 powinna zapewnió mozliwoéó ustalenia
wartoici pzekazanych dotacj i w/g jednostek oraz przeznaczenia dotacj i.



Saldo Wn oznacza wartoió niewykozystanych nienaleznych dotacji lub wartosé dotacji
naleá1ych do zwrotu w roku którlm zostaly przekazane. Rozliczone i przypisane do zwrotu
dotacje zalicza siq do dochodów budzetowych i ujmuje na koncie 221.
Po wp¡owadzeniu zmian na koncie 904 ksiqguje siq:
na stanie Wn
- wydatki jb dokonane w ciQza¡ planu nie\¡ygasajQcych wydatków na podstawie sprawozdai
w korespondencji z kontem 225
- przeniesienie równowartosci wydatków dokonanych z wyodrpbnieniem ¡achunków
bantowych Srodków funduszów pomocowych objQtych planem w korespondencji z kontem
960
- przeniesienie niewygasajecych wydatków na dochody bud2etowe

na korcie Ma :
- wa¡toÉé planu niewygasajqcych wydatków zapis Wn 903, Ma 904

Zmiana zasad funkcjonowania tego kontajest zwi4zana z dostosowaniem ewidencj i
wydatków niewygasajqcych do ustalonych ustawe o fina¡sach publicznych zasad przeplywu
Srodków pochodz4cych z budzetu UE i innych.

Konto 980 - ,,Plan finansowy wydatków budzetowych"
Konto 980 shLzy do ewidencji planu ñnansowego wydatków budzetowych dysponenta
Srodków budzetowych. Na st¡onie Wn ujmuje siq plan finansowy wydatków orazjego
korekty. Na st¡onie Ma ujmuje siQ równowartoéó zrealizowanych wydatków budzetowych,
wa1losó planu niewygasaj4cych wydatków, wartosé planu niezrealizowanego i wygaslego.
Ewidencjajest prowadzona w szczególowoici planu finansowego wydatków budzetouych
Konto 981 ,, Plan finansowy niewygasajqcych wydatków"
Konto sluzy do ewidencji planu finansowego niewygasajqcych wydatków dysponenta
Srodków budzetowych. Na stronie Wn ujmuje sig plan finansowy niewygasajqcych
wydatków. Na stronie l\4a ujmuje siq:
- ¡ównowa¡toSó zrealizowanych wydatków obciqzaj4cych plan finansowy niewygasaj4cych
wydatków
- wafioóó planu niewygasaj4cych wydatków w czgéci niezrealizowanej lub wygaslej.
Ewidencj a j est prowadzona w szczególowoSci planu finansowego niewygasaj4cych
wydatków budzetowych.
Konto nie powi¡¡o wykaz¡'waó salda na koniec roku.

994 - Poniesione wydatki strukturalne.
Jest kontem pozabilansowym sluzacym do ewidencji wydatków struktualnych jednostki.
Analityka konta prowadzonajest w szczególowoéci klasyfikacji wydatków stn¡kturalnych.
Po stonie Wn ujmuje siQ wartoÉci wydatków struktualnych a po st¡onie Ma pod dat421.12
wyksiqgowuje siq poniesione wydatki strukturalne.

94. Zarz4dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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