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Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 496
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 grudnia 2014r.

I. Miejsce prowadzenie ksiąg rachunkowych
Księgi rachunkowe Urzędu Miasta Olsztyna prowadzone są w siedzibie Urzędu Miasta Olsztyna, Plac
Jana Pawła II l w Olsztynie.

II. Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych
1) Rokiem obrotowym jest okres roku budżetowego, obejmujący rok kalendarzowy
od 1 stycznia do 31 grudnia.
2) Najkrótszym okresem sprawozdawczym są poszczególne miesiące, w których sporządza się:
–

deklaracje ZUS,

–

deklaracje podatku od towarów i usług,

–

deklaracje PFRON,

–

deklaracje o podatku dochodowym od osób fizycznych, oraz

–

sprawozdania budżetowe na

podstawie

przepisów

rozporządzenia

Ministra

Finansów z dnia
16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz.U. poz. 119),
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43,
poz. 247 z późn. zm.) oraz sprawozdania finansowe na podstawie przepisów
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego,

jednostek budżetowych,

samorządowych zakładów budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289).
3) W Urzędzie Miasta Olsztyna sporządza się następujące sprawozdania:
a)

za okresy miesięczne:
–

Rb - 27S, Rb-28S,
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b)

za okresy kwartalne:
–

Rb-28NWS (za I i II kwartał), Rb – 27ZZ, Rb-50, Rb – Z – PPP, Rb - N, Rb – Z,
Rb – ZN,

c)

za okresy roczne:
–

Rb-27S, Rb-28S, Rb–WSa,

–

bilans jednostki budżetowej,

–

rachunek zysków i strat jednostki,

–

zestawienie zmian w funduszu jednostki.

4) W Urzędzie Miasta Olsztyna sporządzane jest ponadto sprawozdanie roczne o zaległościach
przedsiębiorców we wpłatach świadczeń należnych na rzecz sektora finansów publicznych
(PKD).
5) Prezydent Olsztyna sporządza następujące zbiorcze sprawozdania budżetowe jednostki samorządu
terytorialnego oraz jednostkowe sprawozdania budżetowe jednostki samorządu terytorialnego jako
organu, a także sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego:
-

za okresy miesięczne: Rb-27S, Rb-28S,

-

za okresy kwartalne: Rb-27S, Rb-28S, Rb-28NWS (za I i II kwartał), Rb-30S, Rb-34S, Rb-N,
Rb-Z, Rb-NDS, Rb-50, Rb-27ZZ, Rb-ZN,

-

za okresy roczne: Rb-27S, Rb-28S, Rb-PDP, Rb – ST, Rb – Z –PPP, Rb – WSa, Rb-UN, RbUZ,
bilans z wykonania budżetu, łączny bilans obejmujący dane samorządowych jednostek
budżetowych i zakładów budżetowych, łączny rachunek zysków i strat obejmujący dane
samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych, łączne zestawienie zmian w
funduszu obejmujące dane samorządowych jednostek budżetowych i zakładów budżetowych,
skonsolidowany bilans Miasta Olsztyna.

6) W informacji uzupełniającej do sporządzanego sprawozdania finansowego podaje się wysokość
kwot wynikających z pozycji „wynagrodzenia i składki od nich naliczane” z wieloletniej prognozy
finansowej. Są to wielkości, które zabezpieczają środki na świadczenia pracownicze.
7) Sprawozdania budżetowe i finansowe, z wyjątkiem skonsolidowanego Rb-Wsa, sporządza się w
złotych i groszach.
8) Raz w roku, tj. na dzień 31 grudnia do ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej Urzędu
Miasta wprowadza się PK na podstawie sprawozdania jednostkowego organu Rb – 27S, które
jednostka otrzymuje z organu, dochody budżetu nieujęte

w planach finansowych innych

samorządowych jednostek budżetowych.
9) Ostateczne zamknięcie ksiąg rachunkowych powinno nastąpić w ciągu 15 dni od dnia
zatwierdzenia sprawozdania finansowego Miasta Olsztyna za rok obrotowy, co następuje w
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terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku obrotowym, na sesji Rady Miasta
Olsztyna.

III .Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej
1) Księgi rachunkowe jednostki prowadzone są techniką ręczną i za pomocą komputera. Księgi
rachunkowe jednostki 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.

2) Dziennik prowadzony jest w sposób następujący :
–

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

–

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

–

sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,

–

jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald księgi głównej.

3) Dziennik składa się z dzienników częściowych prowadzonych dla określonych grup rodzajowych
zdarzeń:
–

wydatki,

–

dochody,

–

podatki,

–

egzekucja.

4) Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników
częściowych.
5) 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.

6) Księgi pomocnicze ( konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont
księgi głównej. Konto analityczne składa się z symbolu konta syntetycznego, kodu działalności,
a następny człon analityki w zależności od potrzeb. Zapisy na kontach analitycznych
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dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za
każdym razem do przedmiotu ewidencji konta głównego. Na dowodach księgowych dokonywana
jest dekretacja jedynie syntetyczna, natomiast wprowadzając dany dowód księgowy do ewidencji
komputerowej zostaje on ujęty analitycznie na podstawie szczegółowych zapisów zatwierdzenia
do wypłaty.
7) Ewidencję z tytułu podatków i opłat w Wydziale Podatków i Opłat prowadzi się na kontach
bilansowych, syntetycznych księgi głównej, kontach analitycznych i szczegółowych oraz
pozabilansowych komputerowo w programie Egeria firmy COMARCH S.A. z Krakowa – dla
podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, od środków transportu, opłat lokalnych, opłaty
skarbowej.
8) Konta analityczne do kont syntetycznych prowadzone są według rodzajów podatków i opłat
z podziałem na klasyfikację budżetową. Konta szczegółowe prowadzone są
analitycznych i służą do rozrachunków z podatnikami.

Dla

do

opłat w przypadku

kont
których,

przypis dokonywany jest w momencie dokonania wpłaty nie prowadzi się szczegółowych kont
podatników.
9) Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno - kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem
ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmowane są na nich :
–

plan finansowy wydatków budżetowych,

–

plan finansowy niewygasających wydatków,

–

zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,

–

zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat,

–

pozostałe rozrachunki pozabilansowe,

–

mienie Skarbu Państwa,

–

wydatki strukturalne,

–

wzajemne rozliczenia między jednostkami.

10) Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany jest program komputerowy:
Zintegrowany System Informatyczno finansowo – budżetowo – geodezyjny (Egeria) firmy
COMARCH SA Kraków. Program komputerowy zapewnia powiązanie poszczególnych
zbiorów ksiąg rachunkowych w jedną całość odzwierciedlającą dziennik - księga główna.
11) Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej sporządza się na koniec każdego miesiąca
zawiera ono:
–

symbole i nazwy kont,

–

salda kont na dzień otwarcia ksiąg

rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy
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i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,
–

sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obrotów za okres sprawozdawczy i
narastająco od początku roku oraz na koniec okresu sprawozdawczego.

12) Zestawienie sald kont ksiąg pomocniczych sporządzane jest:
–

dla wszystkich ksiąg pomocniczych na koniec roku budżetowego,

–

dla składników objętych inwentaryzacją na dzień inwentaryzacji.

13) Program

Finanse i Księgowość

opracowany

przez

Zakład

Elektronicznej

Techniki

Obliczeniowej Spółka z o.o. w Olsztynie służy jako wersja archiwalna dla danych finansowoksięgowych do roku 2011.

IV. Technika prowadzenia ksiąg rachunkowych i przechowywania dowodów
księgowych jednostki samorządu terytorialnego
1) Księgi rachunkowe prowadzone są za pomocą komputera przy wykorzystaniu programu
komputerowego: Zintegrowanego Systemu informatyczno-finansowo-budżetowo-geodezyjnego
EGERIA firmy COMARCH SA Kraków.
Program umożliwia uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych
w księgach rachunkowych, poprzez ich wydrukowanie lub przeniesienie na informatyczny nośnik
danych. Treść ksiąg rachunkowych przenosi się na informatyczny nośnik danych, zapewniający
trwałość zapisu informacji przez czas wymagany dla przechowywania ksiąg (5 lat, z
zastrzeżeniem

zapisów

umów

bądź

porozumień

związanych

z

przedsięwzięciami

współfinansowanymi BŚE, w przypadku których umowa wskazuje czas przechowywania ksiąg i
dowodów księgowych). Nośniki danych są starannie przechowywane, chronione przed
nieupoważnionym dostępem lub zniszczeniem.
2) Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą: dziennik,
księgę główną, księgi pomocnicze oraz zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg
pomocniczych. Zapis w dzienniku zawiera określenie rodzaju i numer identyfikacyjny dowodu
księgowego stanowiącego podstawę zapisu, co umożliwia jednoznaczne jego powiązanie ze
sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi. Dowodami księgowymi są wyciągi
bankowe, polecenia księgowania, NODS, sprawozdania budżetowe – Rb-27, Rb-27S, Rb-28S, Rb28NWS. Stosuje się następujące oznaczenia rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodów
księgowych:
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a)

dla wyciągów bankowych: WB/aaaa/nrwb/mm/rr, gdzie aaaa oznacza cztery ostatnie cyfry
rachunku bankowego w formacie NRB; nrwb oznacza numer wyciągu bankowego z danego
rachunku bankowego w roku; mm oznacza miesiąc; rr oznacza dwie ostatnie cyfry roku,

b)

dla poleceń księgowych: rpk/nrpk/mm/rr, gdzie rpk oznacza rodzaj polecenia księgowania
(BO – bilans otwarcia, PK – polecenie księgowania, PKD – polecenie księgowania
zaangażowania, PKM – polecenie księgowania opł. manipulacyjnej, PKZ – polecenie
księgowania zamknięcia roczne); nrpk oznacza numer polecenia w roku; ; mm oznacza
miesiąc; rr oznacza dwie ostatnie cyfry roku,

c)

dla NODS: NODS/nrkth/nr/mm/rr, gdzie NODS oznacza naliczenie odsetek od
nieterminowych wpłat rat pożyczek remontowych; nrkth oznacza sześcioznakowy numer
pożyczkobiorcy w module Centralna Kartoteka Kontrahentów programu EGERIA; nr
oznacza kolejny numer dokumentu w roku; mm oznacza miesiąc; rr oznacza dwie ostatnie
cyfry roku,

d)

dla sprawozdań budżetowych: Rbxx/yy/nrkth/rr/mm/nr, gdzie xx oznacza 27, 27S, 28S,
28NWS; yy oznacza rodzaj jednostki (US – urząd skarbowy, JB – samorządowa jednostka
budżetowa); nrkth oznacza sześcioznakowy numer jednostki w module Centralna Kartoteka
Kontrahentów programu EGERIA; rr oznacza dwie ostatnie cyfry roku; mm oznacza
miesiąc; nr oznacza kolejny numer sprawozdania w miesiącu.

3) Na dowody księgowe nanosi się dodatkowo numer w dzienniku, a jeżeli dowód jest wprowadzony
do dziennika pod więcej niż jednym numerem – jego zakres.
4) Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne (o których mowa w pkt 2.5- Dokumenty do
potwierdzania sald, porównania danych i wyjaśnienia/rozliczenia różnic oraz 2.6 – Dokumenty do
porównania danych i weryfikacji stanów aktywów i pasywów, załącznika Nr 5 – Obowiązujące
zasady inwentaryzacji aktywów i pasywów, do zarządzenia) przechowuje się w oryginalnej
postaci, w porządku dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w podziale na
okresy sprawozdawcze (miesiące), w sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. Roczne zbiory
dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się określeniem nazwy ich
rodzaju oraz symbolem końcowych lat i końcowych numerów w zbiorze.
5) Dowody księgowe: wyciągi bankowe, polecenia księgowania oraz NODS-y gromadzi
się we wspólnych rocznych zbiorach w podziale na miesięczne okresy sprawozdawcze.
Sprawozdania budżetowe (jednostkowe) natomiast przechowuje się w podziale na zbiory
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sprawozdań księgowanych (Rb-27, Rb-27S, Rb-28S, Rb-NWS, będących dowodami księgowymi)
oraz nieksięgowanych (wszystkie pozostałe poza niewymienione wyżej, niebędące dowodami
księgowymi), w dalszej kolejności na rodzaje sprawozdań oraz okresy sprawozdawcze sprawozdań
a następnie układa się według numerów jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna z modułu
Centralna Kartoteka Kontrahentów programu EGERIA.

V. Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych jednostki
budżetowej
1.

Sposoby i terminy przeprowadzenia inwentaryzacji oraz zasady jej dokumentowania
i rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz
z zakładowej Instrukcji inwentaryzacji stanowiącej Załącznik nr 5 do Zarządzenia.

2.

W jednostce samorządu terytorialnego i jednostce budżetowej występują trzy formy
przeprowadzenia inwentaryzacji:
1)

spis z natury, polegający na: zliczeniu, zważeniu, oglądzie rzeczowych

składników

i porównaniu stanu realnego ze stanem ewidencyjnym oraz na wycenie różnic
inwentaryzacyjnych,
2)

uzgodnienie z bankami i kontrahentami należności oraz powierzonych kontrahentom
własnych

składników

aktywów

drogą

potwierdzenia

zgodności

ich

stanu

wykazywanego w księgach jednostki oraz wyjaśnienie i rozliczenie ewentualnych różnic,
3)

porównanie danych zapisanych w księgach jednostki samorządu terytorialnego
i jednostki budżetowej z odpowiednimi dokumentami i weryfikacja realnej wartości tych
składników.

3.

Spisowi z natury zgodnie z instrukcją inwentaryzacji podlegają:
a)

środki trwałe,

b) gotówka w kasie,
c)

papiery wartościowe,

d) rzeczowe

składniki

aktywów

obrotowych,

takie

jak

materiały

określone

w art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o rachunkowości.
4.

Spis z natury dotyczy także składników aktywów, będących własnością innych jednostek,
powierzonych jednostce samorządu terytorialnego do sprzedaży, przechowania, przetwarzania
lub używania. Kopie tego spisu wysłać należy do jednostek będących ich właścicielem.
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Uzgodnienie stanu przez jego potwierdzenie polega na uzyskaniu od kontrahentów pisemnego
potwierdzenia informacji o stanie środków na rachunkach bankowych, stanie należności i stanie
aktywów powierzonych innym jednostkom. Potwierdzenie zgodności stanu podpisuje osoba
której zakres czynności obejmuje prowadzenie i analizę kont analitycznych. Uzgodnienie stanu
dotyczy:
a)

aktywów pieniężnych na rachunkach bankowych,

b)

należności od kontrahentów,

c)

należności z tytułu udzielonych pożyczek,

d)

wartości powierzonych inny jednostkom własnych składników aktywów; potwierdzenie
powinno dokonać się w drodze pisemnej i powinno dotyczyć: nazwy i rodzaju składnika,
jego ilości, ceny jednostkowej i wartości bilansowej.

Salda należności, wynikające z rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami, w tym z tytułu
udzielonych pożyczek, oraz stan aktywów finansowych przechowywanych przez inne (obce)
jednostki uzgadniane są przez pisemne wysłanie informacji i pisemne potwierdzenie
lub zgłoszenie zastrzeżeń do jego wysokości.
Tej formy nie stosuje się do:

5.

–

należności spornych i wątpliwych,

–

należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

–

należności od pracowników,

–

należności z tytułów publicznoprawnych.

Porównanie stanu zapisów w księgach z dokumentami ma na celu zweryfikowanie stanu
wynikającego z dokumentacji

ze stanem

ewidencyjnym aktywów i pasywów

niepodlegających spisowi z natury i uzgodnieniu stanu. Ta forma inwentaryzacji dotyczy między
innymi:
a)

wartości niematerialnych i prawnych,

b)

długoterminowych aktywów finansowych, np. akcji i udziałów w spółkach,

c)

środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń,

d)

materiałów i towarów w drodze,

e)

środków pieniężnych w drodze,

f)

należności spornych, wątpliwych, należności i zobowiązań wobec pracowników oraz
publicznoprawnych,

g)

należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,

h)

aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1-2, jeżeli przeprowadzenie
ich spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe,
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i)

gruntów i trudno dostępnych oglądowi środków trwałych,

j)

funduszu jednostki, oraz specjalnego (ZFŚS),

6. Inwentaryzacja wartości niematerialnych i prawnych ma na celu:
a)

weryfikację

ich

stanu

księgowego

przez

sprawdzenie

prawidłowości

udokumentowania poszczególnych tytułów praw majątkowych,
b)

sprawdzanie prawidłowości wysokości dokonanych odpisów umorzeniowych, a zwłaszcza
zgodności ustaleń kierownika jednostki z okresami amortyzacji przewidzianymi
w ustawie o podatku dochodowym.

7.

Fundusz jednostki, fundusz specjalny inwentaryzuje się, weryfikując zmiany ich stanu
(zwiększenia albo zmniejszenia) w minionym roku.

8.

Terminy inwentaryzacji składników majątkowych:
1)

Ustala się następujące terminy inwentaryzacji składników majątkowych:
a)

co 4 lata: znajdujące się na terenie strzeżonym środki trwałe oraz maszyny
i urządzenia wchodzące w skład środków trwałych w budowie,

b)

co rok: pozostałe składniki aktywów i pasywów, tj.:
–

środki pieniężne w kasie,

–

środki pieniężne na rachunkach bankowych, akcje, obligacje i inne papiery
wartościowe.

2)

Ustala się z uwzględnieniem częstotliwości określonej w punkcie 1), następujące terminy
inwentaryzacji:
a)

b)

na dzień bilansowy każdego roku:
–

aktywów pieniężnych,

–

kredytów bankowych,

–

papierów wartościowych,

–

składników aktywów i pasywów, które stan ustala się drogą weryfikacji,

zawsze:
–

w dniu zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej za powierzone jej mienie,

–

w sytuacji wystąpienia wypadków losowych i innych, w wyniku których
nastąpiło lub zachodzi podejrzenie naruszenia stanu składników majątku.
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Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 496
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 grudnia 2014r.

OBOWIĄZUJĄCE METODY
WYCENY
AKTYWÓW
ORAZ USTALENIA WYNIKU FINANSOWEGO

I

PASYWÓW

Stosowane przez jednostkę zasady wyceny aktywów i pasywów wynikają z:
1)

ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330
z późn. zm.),

2)

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885
z późn. zm.),

3)

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego,

jednostek

budżetowych,

samorządowych

zakładów

budżetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r. poz. 289),
4)

rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r. w sprawie sposobu i trybu
gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego w który wyposażone
są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).



Obowiązujące zasady wyceny aktywów i pasywów
1)

Aktywa i pasywa jednostki samorządu terytorialnego i jednostki budżetowej wycenia
się według zasad
szczególnych

określonych

w ustawie o rachunkowości oraz

w

przepisach

wydanych na podstawie ustawy o finansach publicznych według niżej

przedstawionych zasad.
2)

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji
stosuje się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek
kontynuujących działalność, chyba, że przepisy dotyczące likwidacji są odmienne.

3)

Przy sprzedaży, niepłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych
składników

majątku ruchomego

powierzonego jednostkom budżetowym stosowane

są zasady wyceny wynikające z rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.
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w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego,
w który wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761).

1.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji
w cenie nabycia, zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie darowizny w wartości rynkowej
na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na podstawie przeciętnych cen stosowanych
w obrocie rzeczami tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem ich stanu i stopnia
zużycia.
Wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej wyższej od wartości ustalonej
w przepisach o podatku dochodowym dla osób prawnych podlegają umarzaniu według stawek
amortyzacyjnych określonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, z tym
że odpisów amortyzacyjnych od licencji na programy komputerowe dokonuje się w wysokości
30% rocznie. Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja”.
Wartości niematerialne i prawne zakupione ze środków na wydatki bieżące o wartości początkowej
niższej od wymienionej w ustawie o podatku dochodowym dla osób prawnych ujmuje się tylko
w pozaksięgowej ewidencji ilościowej, spisując w koszty pod datą zakupu.
Ewidencja szczegółowa dla objętych ewidencją księgową wartości niematerialnych i prawnych
powinna umożliwić ustalenie umorzenia oddzielnie dla poszczególnych podstawowych
i oddzielnie dla pozostałych wartości niematerialnych i prawnych.

2.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują :
a)

środki trwałe;

b)

pozostałe środki trwałe;

c)

inwestycje (środki trwałe w budowie).

2.1

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy
o rachunkowości.
2.1.1.

Środki trwałe obejmują w szczególności:
a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu, grunty oddane w trwały
zarząd},
b) lokale będące odrębną własnością,
c)

budynki,

d) budowle,
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e) maszyny i urządzenia,
f)

środki transportu i inne rzeczy,

g) ulepszenia w obcych środkach trwałych.
2.1.2. Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:
a)

w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu, jeśli koszty zakupu
nie stanowią istotnej wartości,

b) w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych
dokumentów z uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości
godziwej,
c)

w przypadku spadku lub darowizny - według wartości godziwej z dnia otrzymania
lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

d) w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki
samorządu terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,
e) w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego –
w wysokości wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych
nowego środka.
2.1.3. Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza)
wycenia się w wartości netto, tj. z uwzględnieniem odpisów umorzeniowych ustalonych na dzień bilansowy.
2.1.4. Środki trwałe ewidencjonuje się w podziale na:
a) podstawowe środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe”,
b) pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu”.

2.2. Podstawowe środki trwałe to kontrolowane przez jednostkę budżetową środki trwałe
o wartości początkowej przekraczającej kwotę określoną w przepisach podatkowych jako dolna
kwota, od której składniki majątku zalicza się do środków trwałych oraz bez względu na wartość
środki trwałe nabywane ze środków inwestycyjnych.
2.2.1.

Środki trwałe z wyjątkiem gruntów umarzane są stopniowo na podstawie aktualnego planu
amortyzacji według stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku
dochodowym od osób prawnych. Odpisów umorzeniowych dokonuje się począwszy
od miesiąca następującego po miesiącu przyjęcia środka trwałego do używania. Umorzenie
ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych
i prawnych”. Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja” na koniec roku.
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2.2.2.

W jednostce budżetowej przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.
Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości.

2.2.3.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych
dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji
odnosi się na fundusz jednostki w zakresie aktywów trwałych.

2.3. Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 5 ust. 3 „rozporządzenia”, które
finansuje się ze środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego
obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje),o wartości od 1.500
do 3.500 zł.
2.3.1.

Umarzane są jednorazowo przez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używaniazalicza się do nich:
a)

książki i inne zbiory biblioteczne,

b)

środki dydaktyczne, w tym także środki transportu, służące do nauczania
i wychowywania w szkołach i placówkach oświatowych,

c)

odzież i umundurowanie,

d)

meble i dywany,

e)

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.

f)

Środki trwałe o wartości do 1.500 zł, są ewidencjonowane w ewidencji ilościowej
( pozaksięgowo) i nie są ujmowane na kontach księgi głównej.

2.3.2. Niżej wymienione środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo-wartościowej
na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe w używaniu” i umarza się je w 100%
w miesiącu przyjęcia
do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie pozostałych
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych”
a)

kserokopiarki,

b)

sprzęt komputerowy,

c)

niszczarki,

d)

faksy,

e)

sprzęt telewizyjno – radiowy,
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f)

sprzęt audio – wizualny.

2.4. Inwestycje (środki trwałe w budowie) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu,
przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia
pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów zliczone
do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, między innymi:
a)

niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

b)

koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi
różnice kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,

c)

opłaty notarialne, sądowe itp.,

d)

odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów oraz
kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z realizowaną inwestycją, tj.
kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.

2. 5. Dobra kultury to każdy przedmiot ruchomy i nieruchomy, dawny lub współczesny, mający
znaczenie dla dziedzictwa i rozwoju kulturalnego ze względu na jego wartość historyczną,
naukową lub artystyczną.

3. Środki trwałe finansuje się ze środków pochodzących z różnych źródeł ujętych w budżecie miasta, w
tym między innymi: kredytu, obligacji.

4. Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą
o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:
a) akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,
b) akcje

i

inne

długoterminowe

papiery

wartościowe

traktowane

jako

lokaty długoterminowe.
1)

Długoterminowe aktywa finansowe na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie
nabycia lub cenie zakupu, jeżeli koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

2)

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe
wyceniane są w:
a) cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
b) wartości godziwej,
c) cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.
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3)

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej (netto) poszczególnych
rodzajów długoterminowych aktywów finansowych.

5. Zapasy materiałów obejmują materiały związane z promocją Miasta oraz z obroną cywilną.
Dla tych materiałów prowadzona jest ewidencja ilościowo – wartościowa natomiast dla pozostałych
materiałów nie prowadzi się ewidencji obrotu materiałowego. Zakupione materiały przekazywane są
bezpośrednio do zużycia w działalności. Na koniec roku ustalana jest wartość niezużytych
materiałów w cenie zakupu, którą ujmuje się na koncie 310 „Materiały”.

6.

Środki

pieniężne

w

kasie

i

na

rachunkach bankowych wycenia

się

według

wartości nominalnej.
1)

Środki pieniężne w walutach obcych wycenia się na koniec każdego kwartału po średnim
kursie ustalonym przez Narodowy Bank Polski na ten dzień. Jeżeli środki pieniężne wyrażone
są w walutach, dla których Narodowy Bank Polski nie ustala kursu, to kurs tych walut określa
się w relacji do wskazanej przez Urząd waluty odniesienia, której kurs ustalany jest przez
Narodowy Bank Polski.

2)

Operacje sprzedaży i zakupu walut obcych ujmowane w księgach, wycenia się na dzień
ich przeprowadzenia po kursie odpowiednio kupna lub sprzedaży walut stosowanym przez
bank,
z którego usług Urząd korzysta.

3)

Różnice kursowe dotyczące środków pieniężnych w walutach obcych i operacji
sprzedaży walut obcych zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach. Ujemne różnice
kursowe ewidencjonuje się na stronie Wn konta „Wynik na pozostałych operacjach”,
dodatnie różnice kursowe natomiast na stronie Ma konta „Wynik na pozostałych
operacjach”.

7.

Należności i udzielone pożyczki wycenia się na dzień bilansowy w kwotach wymaganej
zapłaty, z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. dokonaniem odpisu aktualizującego wartość
należności.
1) Należności i udzielone pożyczki na dzień powstania wycenia się w wartości nominalnej.
2) Na koniec każdego kwartału wycenia się wyrażone w walutach obcych należności (w tym
udzielone pożyczki) po średnim kursie ustalonym dla danej waluty obcej przez Narodowy Bank
Polski na ten dzień. Jeżeli należności wyrażone są w walutach, dla których bank, z którego
usług korzysta Urząd lub Narodowy Bank Polski nie ustalają kursu, to kurs tych walut określa
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się w relacji do wskazanej przez Urząd waluty odniesienia, której kurs ustalany jest przez
Narodowy Bank Polski.
3) Operacje skutkujące powstaniem należności Urzędu wyrażone w walutach obcych ujmuje
się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla
danej waluty przez Narodowy Bank Polski na ten dzień, chyba że w innym wiążącym Urząd
dokumencie ustalony został inny kurs.
4) Operacje zapłaty należności na rachunku bankowym wyrażone w walutach obcych ujmuje
się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie kupna walut
stosowanym przez bank, z którego usług Urząd korzysta.
5) Różnice kursowe od należności wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień
ich wyceny i przy zapłacie zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach. Ujemne
różnice kursowe ewidencjonuje się na stronie Wn konta „Wynik na pozostałych
operacjach”, dodatnie

różnice

kursowe

natomiast

na

stronie

Ma

konta

„Wynik

na pozostałych operacjach”.

8.

W przypadku należności z tytułu przychodów i dochodów budżetowych,, uwzględniając
stopień prawdopodobieństwa zapłaty, odpisów aktualizujących należy dokonywać:
a) na należności od dłużników postawionych w stan likwidacji lub w stan upadłości –
do wysokości należności nieobjętej gwarancją lub innym zabezpieczeniem należności,
zgłoszonej likwidatorowi lub sędziemu komisarzowi w postępowaniu upadłościowym,
b) na należności od dłużników w przypadku oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości, jeżeli
majątek dłużnika nie wystarcza na zaspokojenie kosztów postępowania upadłościowego –
w pełnej wysokości należności,
c) na należności kwestionowane 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 należności niepokrytej gwarancją lub innym
zabezpieczeniem,
d) na należności stanowiące równowartość kwot podwyższających należności, w stosunku do
których uprzednio dokonano odpisu aktualizującego - w wysokości tych kwot, do czasu ich
otrzymania lub odpisania,
e) na

należności

przeterminowane

lub

nieprzeterminowane

o

znacznym

stopniu

prawdopodobieństwa nieściągalności, w przypadkach uzasadnionych rodzajem prowadzonej
działalności - w wysokości wiarygodnie oszacowanej
należności.
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kwoty odpisu na nieściągalne

8.1. Odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu przychodów budżetowych zalicza
się do wyniku na pozostałych operacjach. Na zaległe należności z tytułu przychodów
budżetowych dokonuje się odpisu aktualizującego w części nie zabezpieczonej poręczeniem
lub hipoteką, w przypadku gdy zaległość wynosi co najmniej 6 miesięcy a nie został
odroczony termin zapłaty. Należności umorzone, przedawnione lub nieściągalne zmniejszają
uprzednio dokonane odpisy aktualizujące ich wartość, natomiast w przypadkach, gdy nie
wystąpiła uprzednia ich aktualizacja lub dokonano jej w niepełnej wysokości, to
należności te zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach. Ustanie przyczyny
powodującej dokonane uprzednio odpisy aktualizujące wartość należności powoduje
zwiększenie, w równowartości całego lub częściowego odpisu aktualizującego, wartości
danej należności oraz związane z tym zwiększenie wyniku na pozostałych operacjach.

9. Odpisaniu podlegają również przedawnione należności, do których nie ma zastosowania ustawa
Ordynacja podatkowa, na podstawie polecenia księgowania podpisanego przez osobę sporządzającą
PK, kierownika referatu oraz dyrektora Wydziału lub Głównego Księgowego. Nadpłaty należności
niepodatkowych, które uległy przedawnieniu podlegają przypisaniu na podstawie polecenia
księgowania podpisanego przez osobę sporządzającą PK, kierownika referatu dyrektora Wydziału
lub Głównego Księgowego.

10. Kwoty nadpłaty pożyczek mieszkaniowych (w tym opłaty manipulacyjnej), o których mowa w
załączniku Nr 7 do zarządzenia, podlegają ewidencji na koncie „Należności finansowe” z tytułu
nadpłaty przez okres 10 lat. Po 10 latach podlegają zaewidencjonowaniu na konto „Dochody
budżetu”, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezydenta Olsztyna.
Kwoty niedopłaty pożyczek mieszkaniowych (w tym odsetek za nieterminowe wpłaty), o których
mowa w załączniku Nr 7 do zarządzenia, a także świadczeń pieniężnych oraz nawiązek, o których
mowa w załączniku Nr 8 do zarządzenia, do wysokości kosztów przesyłki listowej za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru, podlegają zaewidencjonowaniu na konto „Wynik na pozostałych
operacjach”, po uprzednim uzyskaniu zgody Prezydenta Olsztyna.
11. Zobowiązania Urzędu wycenia się na dzień bilansowy w kwocie wymagającej zapłaty, z wyjątkiem
zobowiązań, których uregulowanie, zgodnie z umową, następuje przez wydanie innych niż środki
pieniężne aktywów finansowych lub w drodze wymiany na instrumenty finansowe - które to
wycenia się według wartości godziwej. Zobowiązania na dzień powstania wycenia się w wartości
nominalnej. Na koniec każdego kwartału wycenia się wyrażone w walutach obcych zobowiązania
po średnim kursie Narodowego Banku Polskiego.
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Operacje skutkujące powstaniem zobowiązań Urzędu wyrażone w walutach obcych ujmuje się
w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po średnim kursie ustalonym dla danej
waluty

przez Narodowy

Bank

Polski

na

ten dzień, chyba że w innym wiążącym Urząd

dokumencie ustalony został inny kurs.
Operacje gospodarcze stanowiące uregulowania zobowiązań z rachunku bankowego wyrażone
w walutach obcych ujmuje się w księgach rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia po kursie
sprzedaży walut stosowanym przez bank, z którego usług Urząd korzysta.

Różnice kursowe od zobowiązań wyrażonych w walutach obcych powstałe na dzień ich wyceny
i przy uregulowaniu zobowiązań zalicza się do wyniku na pozostałych operacjach.
Ujemne różnice kursowe ewidencjonuje się na stronie Wn konta „Wynik na pozostałych
operacjach”, dodatnie różnice kursowe natomiast na stronie Ma konta „Wynik na pozostałych
operacjach”.

12. Ustala się zasadę ewidencji i rozliczania ponoszonych kosztów tylko na kontach zespołu 4 „Koszty
według rodzajów i ich rozliczenie”. Ustala się, że koszty kupowanych w roku usług: dostawy ciepła
wody, energii elektrycznej, odbioru nieczystości, których wykonawcy wystawią fakturę w roku
następnym, księgowane i rozliczane są w księgach roku rozliczeniowego.

12.1.

Nie

dokonuje

się

rozliczeń

międzyokresowych

czynnych

kosztów

tj.

kosztów

już poniesionych, ale dotyczących przyszłych okresów sprawozdawczych. Rozliczenia
międzyokresowe czynne mają nieistotna wartość i dlatego nie są rozliczane w czasie, lecz
od razu powiększają koszty działalności. Prenumeraty na rok następny księgowane
są w całości w księgach roku bieżącego.

12.2. Przyporządkowanie paragrafów wydatków bieżących do rodzaju kosztów wyszczególnionych
w planie kont
Nazwa konta kosztów
rodzajowych

Paragrafy klasyfikacji budżetowej wydatków

400 Amortyzacja
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401 Zużycie
materiałów i energii

421 – Zakup materiałów i wyposażenia
424 – Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek
426 – Zakup energii

402 Usługi obce

427 – Zakup usług remontowych
428 – Zakup usług zdrowotnych
430 – Zakup usług pozostałych
433 – Zakup usług przez jst od innych jst
434 – Zakup usług remontowo-konserwatorskich
435 – Zakup usług dostępu do sieci Internet
436 – Opłata z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych
świadczonych w ramach publicznej sieci telefon.
437 – Opłata z tyt. zakupu usł. telekomunikacyjnych
świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci
telefonicznej
438 – Zakup usług obejmujących tłumaczenia

403 Podatki i opłaty

439 – Zakup usług obejmujących wykonaniem ekspertyz
analiz i opinii
440 – Opłata za administrowanie i czynsze za budynki,
lokale i pomieszczenia garażowe
285 – Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych
414 – Wpłaty na PFRON
448 – Podatek od nieruchomości
452 – Opłaty na rzecz budżetów jst
454 – Składki do organizacji międzynarodowych

404 Wynagrodzenia

304 – Nagrody o charakterze szczególnym niezliczone
do wynagrodzeń
401 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
404 – Dodatkowe wynagrodzenia roczne
410 – Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne
417 – Wynagrodzenia bezosobowe

405 Ubezpieczenia społeczne
i inne świadczenia

302
305
311
411
412
444

409 Pozostałe koszty
rodzajowe

291 – Zwrot dotacji oraz płatności, w tym
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
293 – Wpłaty jednostek samorządu terytorialnego
do budżetu państwa
300 – Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy
303 – Różne wydatki na rzecz osób fizycznych
321 – Stypendia i zasiłki dla studentów
324 – Stypendia dla uczniów

–
–
–
–
–
–

Wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń
Zasądzone renty
Świadczenia społeczne (dodatki mieszkaniowe)
Składki na ubezpieczenia społeczne
Składki na Fundusz Pracy
Odpis na ZFŚS
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325 – Stypendia różne
326 – Inne formy pomocy dla uczniów
415 – Dopłaty w spółkach prawa handlowego
441 – Podróże służbowe krajowe
442 – Podróże służbowe zagraniczne
443 – Różne opłaty i składki
450 – Pozostałe podatki na rzecz jst
453 – Podatek od towarów i usług (VAT)
454 – Składki do organizacji międzynarodowych
456 – Odsetki od dotacji oraz płatności:
wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub
wykorzystanych z naruszeniem procedur,
o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych
nienależnie lub w nadmiernej wysokości
458 – Pozostałe odsetki
459 – Kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych
460 – Kary i odszkodowania na rzecz osób prawnych
i innych jednostek organizacyjnych
461 – Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego
470 – Szkolenia pracowników

13.

Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych
postanowień, która spowoduje wykonanie:
a)

wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku
oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do
realizacji w roku przyszłym,

b) wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat.

14. Ustala się w Urzędzie Miasta Olsztyna jako jednostce budżetowej próg istotności dla celów
bilansowych w wartości 1 % sumy bilansowej.

15. Ustala się w jednostce samorządu terytorialnego próg istotności dla celów bilansowych dla bilansu
z wykonania budżetu w kwocie 500 zł.
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Zasady ustalania skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu
terytorialnego oraz wyniku w jednostce budżetowej
1. Jednostka samorządu terytorialnego:

1) Na skumulowane wyniki budżetu składają się:
a)

wynik wykonania budżetu danego roku, czyli deficyt lub nadwyżka,

b)

wynik na pozostałych operacjach.

2) wynik wykonania budżetu powstaje z różnicy pomiędzy osiągniętymi dochodami
budżetowymi danego roku a poniesionymi w danym roku oraz niewykonanymi
wydatkami budżetowymi zatwierdzonymi do realizacji w latach następnych
na podstawie uchwały.
3) Wynik na pozostałych operacjach powstaje z ewidencjonowania pozostałych
niekasowych

operacji dotyczących budżetu danego roku, m.in. różnic kursowych,

odpisów aktualizujących, umorzeń.

2. Jednostka budżetowa:

Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalony jest zgodnie z wariantem porównawczym
rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy” Ewidencja kosztów
działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 (koszty według rodzajów i ich
rozliczenie) i jednocześnie w podziałach klasyfikacji budżetowej wydatków.
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Załącznik Nr 3
do Zarządzenia Nr 496
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 grudnia 2014r.

SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH

Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:
a) zakładowy plan kont, ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji
zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej,

b) wykaz ksiąg rachunkowych oraz wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe,
wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach
przetwarzania danych,

c) opis systemu przetwarzania danych - opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz
programów, procedur, funkcji wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad
ochrony danych, w tym metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania,

d) system służący ochronie danych i ich zbiorów,

w tym

dowodów księgowych,

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nim zapisów.
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ksiąg

I. Słownik
Użyte w zakładowym planie kont określenia oznaczają:

1) zasada istotności - wartość, która nie wywiera znaczącego wpływu na rzetelne i jasne
przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej oraz wyniku finansowego,

2) kontrahent - jednostkę organizacyjną jednostki samorządu terytorialnego, podległą lub objętą
budżetem,

3) data zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu - termin sesji organu stanowiącego,
na której jest rozpatrywane i zatwierdzane sprawozdanie finansowe Miasta Olsztyna,

4) ustawa o finansach publicznych - ustawę z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r. poz. 885 ze zm.),

5) ustawa o rachunkowości - ustawę z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
(Dz. U. z 2013r. poz. 330 ze zm.).
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II. Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie Miasta Olsztyna

Zakładowy plan kont obowiązujący w Urzędzie Miasta Olsztyna obejmuje:
1.

Wykaz kont księgi głównej jednostki budżetowej.

2.

Wykaz kont księgi głównej jednostki samorządu terytorialnego.

3.

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.

4.

Zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania
z kontami księgi głównej jednostki budżetowej.

5. Zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania
z kontami księgi głównej jednostki samorządu terytorialnego.
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1. Wykaz kont księgi głównej jednostki budżetowej

Zespół 0 – Majątek trwały

011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
016 - Dobra kultury
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
073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe
080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe
101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący jednostki
135 - Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe
141 - Środki pieniężne w drodze
Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
224 - Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich
225 - Rozrachunki z budżetami
226 - Długoterminowe należności budżetowe
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - Pozostałe rozrachunki
245 - Wpływy do wyjaśnienia
290 - Odpisy aktualizujące należności
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Zespół 3 - Materiały i towary
310 - Materiały
Zespół 4 - Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
400 - Amortyzacja
401 - Zużycie materiałów i energii
402 - Usługi obce
403 - Podatki i opłaty
404 - Wynagrodzenia
405 - Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
409 - Pozostałe koszty rodzajowe
Zespół 7 - Przychody , dochody i koszty
720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
750 - Przychody finansowe
751 - Koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody operacyjne
761 - Pozostałe koszty operacyjne
770 - Zyski nadzwyczajne
771 - Straty nadzwyczajne
Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy
800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
855 - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
860 - Wynik finansowy
Konta pozabilansowe:
012 – Środki trwałe mienie Skarbu Państwa
018 – Środki trwałe Trwały Zarząd
074 – Umorzenie środków trwałych Skarbu Państwa
078 – Umorzenie środków trwałych Trwały Zarząd
241 – Pozostałe rozrachunki
975 – Wydatki strukturalne
976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami
980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
981 – Plan finansowy niewygasających wydatków
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990 – Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe
podatnika
991 – Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających przypisaniu
na kontach podatników
998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
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2. Wykaz kont księgi głównej jednostki samorządu terytorialnego
1. Konta bilansowe
Zespół 1 – Środki pieniężne
133 - Rachunek budżetu
134 - Kredyty bankowe
135 - Rachunek środków na niewygasające wydatki
140 - Środki pieniężne w drodze
Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
224 - Rozrachunki budżetu
225 - Rozliczenie niewygasających wydatków
240 - Pozostałe rozrachunki
250 - Należności finansowe
260 - Zobowiązania finansowe
290 - Odpisy aktualizujące należności
Zespół 9 – Dochody i wydatki, rozliczenia międzyokresowe i wyniki budżetu
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
968 - Prywatyzacja
2. Konta pozabilansowe
245
991
992
993
998
999

-

Poręczenia i gwarancje
Planowane dochody budżetu
Planowane wydatki budżetu
Rozliczenia z innymi budżetami
Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
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3. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych jednostki budżetowej
Księgi rachunkowe obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które tworzą dziennik, księgę
główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald kont księgi głównej oraz sald kont ksiąg
pomocniczych.

1) Zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Urzędu Miasta Olsztyna, w Urzędzie prowadzone są cztery
odrębne dzienniki częściowe:
a) W Wydziale Finansów w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej prowadzi się ewidencję
księgową wg rodzajów działalności oraz klasyfikacji wydatków budżetowych, inwestycyjnych
i funduszy specjalnego przeznaczenia.
b) W Wydziale Finansów w Referacie Księgowości

Dochodów Niepodatkowych prowadzi się

ewidencję księgową wg działalności i dochodów z tytułu dochodów niepodatkowych i opłat oraz
dochodów budżetowych, które obejmują opłaty oraz dochody niepodatkowe. Dekretacja dowodów
księgowych odbywa się poprzez drukowanie dekretu bezpośrednio z systemu informatycznego
finansowo - budżetowo -geodezyjnego EGERIA.
c) W Wydziale Finansów w Referacie Egzekucji prowadzi się ewidencję księgową dotyczącą
należności pobieranych w trybie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji.
d) W Wydziale Podatków i Opłat prowadzi się ewidencję księgową podatków.
Przyjęte zasady rozliczeń wpłat i ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych uwzględniają przepisy rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r.
w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat
i niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761).
Ewidencja podatków jest integralną częścią ewidencji księgowej Urzędu Miasta

i jest

prowadzona z wykorzystaniem kont syntetycznych planu kont jako jednostki budżetowej, kont
analitycznych i kont szczegółowych ksiąg pomocniczych prowadzonych w ramach konta 221
„Należności z tytułu dochodów budżetowych”.

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

podwójnego zapisu,

–

systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową,

–

powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku.
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3) Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych kont księgi
głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą zapisu powtarzalnego.
Forma kont analitycznych dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu ewidencji konta
głównego. Ponadto dla podatków i opłat prowadzone są inne ewidencje jak: karty kontowe, księgi
kontowe oraz rejestry dochodów.

4) Bieżąca aktualizacja kont analitycznych nie wymaga oddzielnego zarządzenia.

5) 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, jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem ani innym
urządzeniem ewidencyjnym.

6) Wydatki które nie wygasają z upływem roku budżetowego (NW)
Zapisy księgowe prowadzone są za pomocą systemu informatycznego finansowo - budżetowo geodezyjnego EGERIA z wykorzystaniem kont syntetycznych i analitycznych występujących
w jednostce budżetowej zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową. Ewidencja księgowa
prowadzona jest na wydzielonym kodzie księgowym 07 – Wydatki niewygasające. Z chwilą
rozliczenia inwestycji powstały środek trwały księgowany jest we właściwej działalności (oddziale).

7) W jednostce samorządu terytorialnego prowadzi się ewidencję księgową budżetu gminy (przychodów,
dochodów i rozchodów gminy jako organu, ewidencję środków przekazywanych podległym jednostkom
organizacyjnym - budżetowym oraz inne wydatki, wynikające z prowadzonej działalności).

8) W jednostce budżetowej (Urząd Miasta Olsztyna) istnieją, między innymi, niżej wymienione rodzaje
działalności:
–

Dochody

–

Wydatki

–

Inwestycje

–

Fundusz Socjalny

–

Fundusz Mieszkaniowy

–

Niewygasające wydatki
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Kolejne działalności tworzone są z chwilą podpisania umowy na projekty, programy, które wymagają
otwarcia wydzielonego rachunku bankowego oraz wyodrębnionej ewidencji księgowej.
Aktualizacja kodów księgowych dokonywana jest na koniec roku obrotowego.
Wprowadza się kod księgowy o numerze 24 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Poprawa atrakcyjności zamieszkania poprzez modernizację budynków mieszkalnych
przy ul. Kołobrzeskiej 32b i 32c w Olsztynie”
- numer umowy: WND-RPWM.04.01.01-28-016/10
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.


nazwa projektu używana w księgowości: „24 – Ul. Kołobrzeska 32b,c”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 26 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Oczyszczalnia Ścieków w Olsztynie”
- numer umowy: ISPA Nr:2000/PL/16/P/PE/014
- współfinansowanego: z Funduszu Spójności
- nazwa projektu używana w księgowości: „26 – ISPA”
Wprowadza się kod księgowy o numerze 27 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Budowa całorocznej infrastruktury sportowo – rekreacyjnej nad Jeziorem Krzywym
w Olsztynie”
- nazwa projektu używana w księgowości: „27 – Jezioro Krzywe”
Wprowadza się kod księgowy o numerze 36 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Budowa, rozbudowa i unowocześnienie bazy szkolnictwa zawodowego, gastronomicznohotelarskiego, z uwzględnieniem dostosowania do standardów unijnych
w Zespole Szkół Gastronomiczno -Spożywczych w Olsztynie”
- numer umowy: UDA-RPWM.03.01-28-075/09-00
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- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „36 – GASTRONOMIK””

Wprowadza się kod księgowy o numerze 38 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Budowa Wodnego Centrum Rekreacyjno -Sportowego”.
- numer umowy: UDA-RPWM.02.03.-28-021/08-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „38 – BASEN – JRP II”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 40 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Przedłużenie drogi wojewódzkiej ulicy Sikorskiego od skrzyżowania
z ulicą Wilczyńskiego do ulicy Jarockiej ”
- numer umowy: UDA-RPWM.05.01.06-28-001/09-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.


nazwa projektu używana w księgowości: „40” – Sikorskiego/Wilczyńskiego/Jarocka”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 42 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Rozwój Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Olsztyn
i Modernizacja Miejskiego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.”
- numer umowy: UDA-RPWM.07.02.01-28-004/09-00
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- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „42 – Ośr.Doku.Geod./Inf.Przestrzenna”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 55 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Modernizacja Olsztyńskiego Planetarium wraz z zakupem wyposażenia multimedialnego”
- numer umowy: UDA-RPWM.02.01.06-28-001/10-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „55 – Modernizacja Planetarium”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 56 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego w Urzędzie Miasta Olsztyn.”
- numer umowy: UDA-RPWM.07.02.01-28-005/10-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.


nazwa projektu używana w księgowości: „56 – Egeria”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 57 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Przebudowa ulicy Bałtyckiej w Olsztynie na odcinku od skrzyżowania
z Al. Schumana i ul. Artyleryjską do wiaduktu nad koleją.”
- numer umowy: UDA-RPWM.05.01.06-28-016/10-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
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- nazwa projektu używana w księgowości: „57 – Przebudowa ul. Bałtyckiej”.
Wprowadza się kod księgowy o numerze 58 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Rewaloryzacja Parku Podzamcze w Olsztynie.”
- numer umowy: UDA-RPWM.04.02-28-031/09-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „58 – Park Podzamcze”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 59 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Budowa Bazy laboratoryjno-dydaktycznej w Zespole Szkół Elektronicznych
i Telekomunikacyjnych.”
- numer umowy: UDA-RPWM.07.02.03-28-004/10/00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.


nazwa projektu używana w księgowości: „59 – ZSEiT”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 60 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Antologia Warmińska – kreacja i promocja nowej marki regionu.”
- numer umowy: UDA-RPWM.01.03.-28-015/10
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „60 – Antologia Warmińska”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 62 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
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- nazwa projektu: „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Słonecznej Polany
w Olsztynie”
- numer umowy: UDA-RPWM.01.01.10-28-015/10-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.

 nazwa projektu używana w księgowości: „62 –Słoneczna Polana ”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 63 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Zatoki Miłej
w Olsztynie.”
- numer umowy: UDA-RPWM.01.01.10-28-016/10-00


współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.



nazwa projektu używana w księgowości: „63 – Zatoka Miła”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 64 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację i doposażenie budynku
warsztatów w Zespole Szkół Samochodowych w Olsztynie”
- numer umowy: UDA-RPWM.03.01-28-015/10-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „64 – ZS Samochodowych”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 69 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
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- nazwa projektu: „Budowa nowego przebiegu ul. Artyleryjskiej z budową wiaduktu w ciągu ulic PartyzantówWojska Polskiego”.
- numer umowy: POIS.08.02.00-00-028/08-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „69 – Budowa ul. Artyleryjskiej”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 71 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „MIZAR – Multimedialna Infrastruktura Zasobów Astronomii
dla Regionu.”
- numer umowy: UDA-RPWM.02.01.05-28-002/10-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „71 – MIZAR”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 72 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Przygotowanie strefy przedsiębiorczości w okolicy Plaży Miejskiej
w Olsztynie .”
- numer umowy: UDA-RPWM.01.01.10-28-011/10-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „72 – Plaża Miejska”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 73 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
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- nazwa projektu: „Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego na drogach powiatowych poprzez budowę
ul. Bartąskiej w ciągu drogi powiatowej nr 1372N oraz odbudowę
ul. Jagiellońskiej na odcinku od Sanatorium do mostu przez rzekę Wadąg w ciągu drogi powiatowej nr 1971N
w Olsztynie.”
- numer umowy: UDA-RPWM.05.01.06.-28-017/10-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „73 –Ruch drogowy ul. Bartąska”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 74 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Budowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne na terenie miasta
Olsztyn”
- numer umowy UDA-RPWM.07.01.-28-003/10-00
- współfinansowanego:. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „74 – Infrastruktura Sieci Miejskiej”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 75 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Poprawa estetyki i atrakcyjności przestrzeni publicznej Śródmieścia – budowy Parku
Centralnego i rewaloryzacja Parku Miejskiego Podzamcze w Olsztynie”
- numer umowy UDA-RPWM.04.02.-28-037/10-10
- współfinansowanego:. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „75 – Park Centralny”
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Wprowadza się kod księgowy o numerze 76 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Budowa i uruchomienie Olsztyńskiego Parku Naukowo- Technologicznego”.
- numer umowy POPW.01.03.00-28-002/10-00
- współfinansowanego:. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Programu Operacyjnego Rozwoju Polski Wschodniej
2007-2013.


nazwa projektu używana w księgowości: „76 – Park Naukowo Technologiczny”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 77 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „ Wspieranie Jednostek Samorządu Terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania
przemocy w rodzinie.”
- umowa nr Z.8111.6.2011 (Miasto Olsztyn – Caritas)
- porozumienie nr DPS XIV/22/2001 z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej
- nazwa projektu używana w księgowości: „77 – Wspieranie JST”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 78 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Indywidualizacja procesu nauczania klas I-III Szkół Podstawowych Miasta Olsztyna”
- numer umowy: POKL.09.01.02-28-151/11-00
- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
2007 - 2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „78 – Klasy I-III SP”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 80 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Warmiński Jarmark Świąteczny-Olsztyn 2010 i 2011”.
- numer umowy UDA-RPWM.01.03.-28-004/10-00
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- współfinansowanego:. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „80 – Jarmark”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 81 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację
i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie”
- numer umowy UDA-RPWM.03.01-28-013/10-00
- współfinansowanego:. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „81 – Zesp Szk.Budowlanych”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 82 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Podniesienie jakości kształcenia praktycznego poprzez modernizację
i doposażenie budynku warsztatów w Zespole Szkół Ekonomicznych w Olsztynie”
- numer umowy UDA-RPWM.03.01-28-014/10-00
- współfinansowanego:. z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „82 – Zesp Szk.Ekonomicznych”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 83 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Kontynuacja

unowocześniania bazy szkolnictwa zawodowego w Zespole Szkół

Gastronomiczno – Spożywczych w Olsztynie”
- numer umowy: UDA-RPWM.03.01.-28-016/10-00
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- współfinansowanego: z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata
2007-2013.
- nazwa projektu używana w księgowości: „83 – Kontynuacja ZSG-S”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 84 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Modernizacja i rozwój zintegrowanego systemu transportu zbiorowego
w Olsztynie”
- nazwa projektu używana w księgowości: „ 84 – Transport zbiorowy”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 28 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
 nazwa projektu: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej w Olsztynie”,
 nazwa projektu używana w księgowości: 28 „Uporząd.Gosp.Ściekowei w Ol”

 Wprowadza się kod księgowy o numerze 03 dla operacji ewidencji niniejszego zadania:
-

nazwa projektu: „Rozwój e-usług i harmonizacja baz danych Miasta Olsztyna”
 nazwa projektu używana w księgowości: 03 „Rozwój e-usług i harmoniz.baz”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 26 dla ewidencji niniejszego zadania:
 nazwa projektu: „Portal turystyczny Miasta Olsztyna”,
 nazwa projektu używana w księgowości: 26 „Portal turyst.m. Olsztyn”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 25 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Rozbudowa systemu wspomagania służb wraz z budową portalu Bezpieczny Olsztyn”
- nazwa projektu używana w księgowości: 25 „Rozbudowa syst. Bezp.Olsztyn”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 04 dla ewidencji niniejszego zadania:
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- nazwa projektu: „Rewitalizacja budynku dawnej zajezdni trolejbusowej na cele Muzeum
Nowoczesności”.
- nazwa projektu używana w księgowości: 04 „ Rewitalizacja Zaj. Trolejbusowej”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 47 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Rozbudowa infrastruktury sieci miejskiej obejmującej jednostki publiczne
na terenie miasta Olsztyna”.
- nazwa projektu używana w księgowości: 47 „ Rozbudowa Infrastr. Sieci Miej.”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 48 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazwa projektu: „Warmiński Jarmark Świąteczny”.
- nazwa projektu używana w księgowości: 48 „Warmiński Jarmark Świąteczny”.

Wprowadza się kod księgowy o numerze 49 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazw projektu „Przebudowa skrzyżowania ulic: Armii Krajowej-Obrońców Tobruku-Warszawskiej w
Olsztynie”
- nazwa projektu używana w księgowości: 49 „Przeb.Skrz.AK.Obr.Tobr.Warsz.”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 85 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazw projektu „ Wdrożenie platformy zintegrowanych usług publicznych w Urzędzie Miasta
Olsztyna”
- nazwa projektu używana w księgowości: 85 „Wdrożenie Platformy ZUP”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 86 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazw projektu „ Kontynuacja budowy całorocznej infrastruktury sportowo-rekreacyjnej nad
Jeziorem Krzywym w Olsztynie”
- nazwa projektu używana w księgowości: 86 „Kontynuacja - Jezioro Krzywe”
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Wprowadza się kod księgowy o numerze 87 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazw projektu „ Platforma konsultacji społecznych Miasta Olsztyna”
- nazwa projektu używana w księgowości: 87 „Platforma konsultacji społecznych
M.Olsztyna”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 88 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazw projektu „ Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Miasta Olsztyna”
- nazwa projektu używana w księgowości: 88 „Gospodarka niskoemisyjna dla M.Olsztyna”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 89 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazw projektu „ Droga do zatrudnienia”
- nazwa projektu używana w księgowości: 89„Droga do zatrudnienia”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 90 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazw projektu „Elektroniczne Płatności Olsztyna - EPO”
- nazwa projektu używana w księgowości: 90„EPO -Elektroniczne płatności dla Olsztyna”

Wprowadza się kod księgowy o numerze 91 dla ewidencji niniejszego zadania:
- nazw projektu „Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”
- nazwa projektu używana w księgowości: 91„Zintegrowane Inwestycje Terytorialne”

9) Zakładowy plan kont podzielony jest na podstawie:
Jednostka Budżetowa – dziennik główna i dzienniki częściowe:
–

Wydatki;

–

Dochody niepodatkowe;

–

Podatki;

–

Egzekucja.

a) Jednostka Samorządu Terytorialnego – dziennik główna
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4. Zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania
z kontami księgi głównej jednostki budżetowej
Wydatki

I. Konta bilansowe:

Konto 011 - Środki trwałe
Na koncie 011 ewidencjonuje się stan,

zwiększenia i

zmniejszenia wartości początkowej

środków trwałych służących do działalności Urzędu Miasta Olsztyna i Gminy Olsztyn oraz zwiększenia
wartości środków trwałych z tytułu zapłaty podatku dokonanej w formie niepieniężnej.
Przychody środków trwałych wycenia się wg cen nabycia lub kosztów wytworzenia. Ewidencja
analityczna środków trwałych prowadzona jest w programie komputerowym o nazwie Egeria-Moduł
Środki Trwałe. Ewidencję Mienia Urzędu Gminy (MUG- oznaczenie w programie Egeria) prowadzi
Wydział Administracyjno Gospodarczy. Pracownik Wydziału Finansów nadzoruje poprawność sald,
wybranych stawek amortyzacji po czym zatwierdza dane wprowadzone przez pracownika Wydziału
Administracyjno-Gospodarczego.
Ewidencję syntetyczną stanowią księgowania na kontach 011-wg działalności i 800-wg
działalności w Księdze Głównej (KG) w programie Egeria.
Mienie Gminy (MG) ewidencjonuje pracownik Wydziału Finansów na podstawie dostarczonych
faktur, dowodów OT, PT,

oraz zestawień przychodów/rozchodów gruntów sporządzanych

raz w

miesiącu przez Wydział Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami.
Stan gruntów gminnych

jest uzgadniany z pracownikami Wydziału Geodezji i Gospodarki

Nieruchomościami raz na pół roku.
Ewidencja analityczna budynków gminnych prowadzona jest przez Zakład Lokali i Budynków
Komunalnych i na koniec roku na podstawie zestawienia z ZliBK pracownik Wydziału Finansów
wprowadza zwiększenia i zmniejszenia w pojedynczej kartotece budynków Gminy oraz koryguje
odpowiednio umorzenie.
Konto 011 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej
łącznie z wartością środków trwałych z tytułu zapłaty podatku
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Typowe zapisy na stronie Wn konta 011 „Środki trwałe”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

Przyjęcie do eksploatacji środków trwałych uzyskanych w
wyniku:
- zakupu gotowych środków trwałych niewymagających montażu
011
(w cenie nabycia),

080
240

- zakończonej inwestycji rozliczanej we własnym zakresie,

011

080

- zakończonej inwestycji przejętej od inwestora zastępczego,

011

240

2.

Zwiększenie wartości początkowej posiadanego środka trwałego
o koszty ulepszenia

011

080

3.

Zwiększenie wartości początkowej środków trwałych w wyniku
011
urzędowej aktualizacji wyceny

800

1.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 011 „Środki trwałe”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

2.

Wycofanie z używania środka trwałego na skutek likwidacji
z powodu zniszczenia, zużycia oraz sprzedaży
a) wartość dotychczasowego umorzenia
071
b) wartość nieumorzona
800
Nieodpłatne przekazanie środka trwałego
a) wartość dotychczasowego umorzenia
071
b) wartość nieumorzona
800

011
011
011
011

3.

Ujawnione niedobory środków trwałych
a) wartość netto (nieumorzona)
b) dotychczasowe umorzenie

240
071

011
011

4.

Zmniejszenie wartości początkowej środków trwałych
dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.

800

011
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Konto 013 - Pozostałe środki trwałe
Na koncie 013 ewidencjonuje się stan, zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej pozostałych
środków trwałych, nie podlegających księgowaniu na koncie 011, wydanych do używania na potrzeby
działalności Urzędu Miasta Olsztyn które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania
do używania.
Ewidencja analityczna wartościowa prowadzona jest w księdze inwentarzowej oraz
w programie Egeria w Module Środki Trwałe działalność 02- zakładka Wyposażenie. Ewidencję
prowadzi Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Symbol pozostałych środków trwałych w programie
Egeria to W2-808.
Ewidencja prowadzona przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy polega na wprowadzeniu
danego przedmiotu z wyszczególnieniem: daty (nabycia i przekazania do użytkowania); numeru
faktury; nazwy przedmiotu; numeru fabrycznego (jeśli przedmiot posiada); kodu miejsca używania;
kodu klasyfikacji środków trwałych (KŚT -808); numeru pracownika, który danego środka używa
(jeśli jest przypisany do kogoś) oraz wartości nabycia.
Wyposażenie ewidencjonowane jest przez Wydział Administracyjno-Gospodarczy. Księgowania
dokonuje pracownik Wydziału Finansów poprzez zatwierdzenie wprowadzonej pozycji, co powoduje
automatyczny zapis na kontach księgi głównej programu Egeria.
Konto 013 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan pozostałych środków trwałych
w używaniu w wartości początkowej.
Przychody pozostałych środków trwałych w używaniu księguje się wg cen nabycia,
a rozchody według tej samej zasady.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 013 „Pozostałe środki trwałe ”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Przyjęcie do używania pozostałych środków trwałych:
- bezpośrednio z zakupu
- z inwestycji,

013
013

201
080

2.

Ujawnione nadwyżki pozostałych środków trwałych

013

240

3.

Otrzymanie nieodpłatne pozostałych środków trwałych

013

72
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Typowe zapisy na stronie Ma konta 013 „Pozostałe środki trwałe”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek
072
likwidacji z powodu zniszczenia, zużycia lub sprzedaży

013

2.

Nieodpłatne przekazanie

072

013

3.

Ujawnione niedobory

240

013

Konto 015 - Mienie zlikwidowanych jednostek
Na koncie 015 ewidencjonuje się stan, zwiększenia i zmniejszenia mienia przyjętego
po zlikwidowanej jednostce organizacyjnej, której organem założycielskim lub nadzorującym
jest Gmina Olsztyn. Mienie po zlikwidowanych jednostkach będące własnością Gminy, przekazane innym
podmiotom do użytkowania przenosi się do ewidencji środków trwałych Gminy. Ewidencję analityczną tych
środków (budynków) prowadzi ZliBK, który jest również ich administratorem.
Mienie Zlikwidowanych Jednostek jest księgowane w programie Egeria-Moduł Środki Trwałe przez
pracownika Wydziału Administracyjno Gospodarczego. Oznaczone jest symbolem MZJ.
Mienie Zlikwidowanych Jednostek -droższe, spełniające rolę środków trwałych i umarzane według
stawek amortyzacji, ewidencjonowane jest w Module Środki Trwałe – działalność 08, zakładka Środki
Trwałe. Mienie i oprogramowanie tańsze, umorzone w 100%, i spełniające taką samą rolę jak pozostałe
środki trwałe jest ewidencjonowane w Module Środki Trwałe- działalność 02; zakładka Wyposażenie.
Księgowania w Księdze Głównej (KG) odbywają się na kontach: 015-08 i 855-08 (droższe MZJ)
oraz na kontach 015-02 i 072-02 (tańsze MZJ – umarzane w 100 % ).
Konto 015 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan mienia zlikwidowanych jednostek.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek ”

Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Wartość mienia przejętego po zlikwidowanej jednostce
organizacyjnej według wartości wynikającej z bilansu zlikwidowanej 015
jednostki
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855

Typowe zapisy na stronie Ma konta 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Wartość mienia po zlikwidowanej jednostce sprzedanego lub
855
przekazanego innym jednostkom.

015

Konto 016 - Dobra kultury
Dobra Kultury są ewidencjonowane w programie Egeria w Module Środki Trwałe pod symbolem DK.
Ewidencję prowadzi Wydział Administracyjno-Gospodarczy, natomiast pracownik Wydziału Finansów
nadzoruje i zatwierdza dokumenty.
Księgowania w KG w programie Egeria na kontach 016 – wg działalności i 800-wg działalności.
Konto służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości dóbr kultury.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 016 „Dobra kultury ”
Lp. Treść operacji
1.

Przychód dóbr kultury z zakupu lub nieodpłatnie otrzymanych

2.

Ujawnione nadwyżki

Dekretacja
Wn
Ma
130,
016
800
016

240

Typowe zapisy na stronie Ma konta 016 „Dobra kultury”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Rozchód dóbr kultury na skutek likwidacji, sprzedaży lub
800
nieodpłatnego przekazania

016

2.

Ujawnione niedobory

016

240

Konto 020 - Wartości niematerialne i prawne
Na koncie 020 ewidencjonuje się stan, zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej wartości
niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe.
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W przypadku programów komputerowych o przewidywanych okresie używania krótszym niż rok
ewidencja odbywa się w programie Egeria – Moduł Środki Trwałe -działalność 02- zakładka Wyposażenie
i są umarzane w 100%. Natomiast programy komputerowe o przewidywanym okresie używania dłuższym
niż rok ewidencjonowane są w programie Egeria-Moduł Środki Trwałe- wg działalności, zakładka Środki
Trwałe i umarzane według stawki 30%. Ewidencja prowadzona jest przez pracownika Wydziału Finansów.
Po

zakończeniu

miesiąca

pracownik

Wydziału

Finansów

sprawdza

saldo

zgodnie

z KG i zatwierdza dokumenty.
Wartości Niematerialne i Prawne tańsze księgowane są w KG na kontach: 020-02 i 072-02 (symbol
w Egerii: W2-W01), a droższe odpowiednio na kontach 020-wg działalności i 800-wg działalności
(symbol w Egerii: W01). Księgowanie w księdze głównej odbywa się automatycznie po zatwierdzeniu
wprowadzonej pozycji zwiększającej bądź zmniejszającej WNiP.
Uzgodnienia

stanów

programów

komputerowych

są

sporządzane

raz

na

rok

i weryfikowane z Wydziałem Informatyki. Wartości niematerialne i prawne księguje się wg cen zakupu.
Konto 020 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i prawnych
w wartości początkowej.
Ewidencja szczegółowa do konta 020 umożliwia należyte obliczanie umorzenia wartości niematerialnych
i prawnych zgodnie z przyjętymi zasadami.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 020 „Wartości niematerialne i prawne”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp.

Treść operacji

1.

Przyjęcie do użytkowania wartości niematerialnych i prawnych:
- w wyniku zakończonej inwestycji
- zapłaconych z rachunku bankowego,
- na podstawie faktury VAT lub rachunku od dostawcy

020
020
020

080
130
240

2.

Przyjęcie nieodpłatne do używania

020

800

Typowe zapisy na stronie Ma konta 020 „Wartości niematerialne i prawne”
Lp.

Dekretacja
Treść operacji

1

Rozchód wartości niematerialnych i prawnych:
- dotychczasowe umorzenie
- wartość nieumorzona
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Wn

Ma

071
800

020
020

Konto 030 - Długoterminowe aktywa finansowe
Na koncie 030 ewidencjonuje się finansowe składniki majątku trwałego, a w szczególności: akcje i
udziały oraz inne finansowe składniki majątku trwałego.
Akcje i udziały oraz inne finansowe składniki księguje się wg cen nabycia.
Ewidencja analityczna prowadzona jest komputerowo wg tytułów składników finansowych
i jednostek organizacyjnych. Suma zapisów analitycznych równa jest zapisowi syntetycznemu. Konto 030
wykazuje saldo Wn, które oznacza wartość długotrwałych aktywów finansowych.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Zakup długoterminowych aktywów finansowych za gotówkę lub z
030
rachunku bankowego

130

2.

Wniesienie aportu do spółki na skutek przekształcenia zakładu
030
budżetowego

800

Typowe zapisy na stronie Ma konta 030 „Długoterminowe aktywa finansowe”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

750

Sprzedaż długoterminowych aktywów finansowych

030

Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Na koncie 071 ewidencjonuje się zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych
określonych w załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z dnia 15 lutego
1992 roku o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2000 roku Nr 54 poz.654 z późn. zm.).
Ewidencja analityczna prowadzona jest w programie Egeria Moduł Środki Trwałe zakładka Środki
Trwałe. Ewidencja Syntetyczna jest prowadzona w Księdze Głównej na wydzielonej działalności.

Konto 071 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan umorzenia wartości środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych.
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Typowe zapisy na stronie Wn konta 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
1.
Wyksięgowanie dotychczasowego umorzenia podstawowych
środków trwałych oraz podstawowych wartości niematerialnych i
prawnych wycofanych z eksploatacji na skutek zniszczenia, zużycia, 071
sprzedaży lub nieodpłatnego przekazania

011,020

Typowe zapisy na stronie Ma konta 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
1.

Naliczone za okres umorzenie podstawowych środków trwałych
401
oraz podstawowych wartości niematerialnych i prawnych

071

2.

Urzędowe zwiększenie umorzenia w związku z aktualizacją
wartości
początkowej
podstawowych
środków
trwałych 800
podlegających stopniowemu umarzaniu

071

Konto 072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych , wartości niematerialnych i prawnych
oraz zbiorów bibliotecznych
Na koncie 072 ewidencjonuje się zmniejszenia wartości początkowej pozostałych środków trwałych
podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości w miesiącu wydania ich do używania
ewidencjonowanych na koncie 013, 015,020.
Ewidencja analityczna i syntetyczna prowadzona jest komputerowo.
Konto 072 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan umorzenia w pełnej wartości pozostałych środków
trwałych.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych , wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Wycofanie pozostałych środków trwałych z używania na skutek
072
zniszczenia, zużycia lub sprzedaży
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013

Typowe zapisy na stronie Ma konta 072 „Umorzenie pozostałych środków trwałych , wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Umorzenie naliczone od wydanych
pozostałych środków trwałych

do

używania

nowych

400

072

2.

Umorzenie pozostałych środków trwałych otrzymanych jako
pierwsze wyposażenie nowego obiektu sfinansowanego ze środków 800
na inwestycje

072

3.

Umorzenie dotychczasowe pozostałych środków trwałych
otrzymanych na podstawie decyzji administracyjnej od innej
jednostki lub zakładu budżetowego

072

013

Konto 073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe i jest
kontem korygującym do konta 030. Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość
odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
1.

Przywrócenie uprzednio utraconej wartości długoterminowych
aktywów finansowych jeżeli ich ewidencję prowadzi się w cenach 073
nabycia (zakupu).

750

2.

Korekty ceny nabycia (zakupu) długoterminowych aktywów
finansowych o dokonany uprzednio odpis z tytułu trwałej utraty
073
wartości w przypadku ich sprzedaży lub przekwalifikowania ich do
krótkoterminowych

030

Typowe zapisy na stronie Ma konta 073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
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1.

Odpis aktualizujący z tytułu trwałej utraty wartości
długoterminowych aktywów finansowych jeżeli ich ewidencję 750
prowadzi się w cenach nabycia (zakupu)

073

Konto 080 - Środki trwałe w budowie ( inwestycje)
Na koncie 080 ewidencjonuje się koszty środków trwałych w budowie ( inwestycji)
rozpoczętych oraz rozliczenia kosztów środków trwałych w budowie (inwestycji ) na uzyskane
efekty.
Ewidencja

analityczna

i

syntetyczna

prowadzona

jest

komputerowo.

Ewidencję

analityczną prowadzi się wg klasyfikacji budżetowej z podziałem na poszczególne zadania
inwestycyjne oraz z podziałem na wyodrębnione działalności związane z projektami i programami.
Koszty zadań inwestycyjnych księguje się wg cen nabycia lub kosztu wytworzenia
poszczególnych obiektów inwestycyjnych.
Po zakończeniu księgowań każdego miesiąca wydruk analityczny zadań inwestycyjnych (karta
wydatków) jest uzgadniany z pracownikami wydziałów merytorycznych odpowiedzialnych
za wydatki inwestycyjne. Zakwalifikowanie wydatków budżetowych do odpowiednich podziałek
klasyfikacji budżetowej dla środków związanych z działalnością inwestycyjną związane jest z zakresem
prac, które obejmują ulepszenie środka trwałego polegające na jego przebudowie, rozbudowie,
modernizacji lub rekonstrukcji, powodujące, że wartość użytkowa środków trwałych po zakończeniu
ulepszenia przewyższa posiadaną przy przyjęciu do używania wartość użytkową.
Przyjmuje się, że środki trwałe uważa się za ulepszone, gdy suma wydatków poniesionych
na ich przebudowę, rozbudowę, rekonstrukcję, adaptację lub modernizację w danym roku podatkowym
przekracza 3.500 zł.
Z wydatkami na ulepszenie środków trwałych mamy do czynienia w przypadku:
1) przebudowy – czyli zamiany podstawowych elementów w istniejącym środku trwałym na inne
bez zmiany jego powierzchni czy kubatury,
2) rozbudowy – czyli powiększenia środka trwałego, wiążącego się ze zmianą powierzchni
lub kubatury,
3) rekonstrukcji – czyli odtworzenia całkowicie lub częściowo zużytych lub zniszczonych
elementów środków trwałych w takim kształcie, w jakim istniały one dotychczas,
4) modernizacji – czyli unowocześnienia środka trwałego poprzez wyposażenie go w nowe
elementy, które pojawiły się wraz z postępem technologicznym,
5) adaptacji – czyli przystosowania środka trwałego do wykorzystania w innym celu
niż zakładany pierwotnie.”
Na koncie 080 księguje się również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych
środków trwałych.
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Konto 080 wykazuje saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w budowie
(nie zakończonych inwestycji).

Typowe zapisy na stronie Wn konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Roboty, dostawy i usługi związane z przygotowaniem i realizacją
080
inwestycji wykonane przez zewnętrznych kontrahentów

130201,24

2.

Zakup od innych jednostek środków trwałych w budowie lub
080
obiektów wymagających ulepszenia

240

3.

Zakup maszyn i urządzeń wymagających montażu lub stanowiących
pierwsze wyposażenie budowanych obiektów oraz wartości 080
niematerialnych i prawnych

130201,24

Typowe zapisy na stronie Ma konta 080 „Środki trwałe w budowie (inwestycje)”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Przyjęcie do używania środków trwałych oraz wartości 011,013,
niematerialnych i prawnych uzyskanych w wyniku inwestycji
020

080

2.

Rozliczenie kosztów ulepszenia własnych środków trwałych

011

080

3.

Nieodpłatne przekazanie środków trwałych w budowie

800

080

Konto 130 - Rachunek bieżący jednostki
Na koncie 130 ewidencjonuje się stan środków pieniężnych oraz obroty na rachunku bankowym
Urzędu Miasta

z tytułu wydatków i otrzymanych środków z rachunku organu, objętych planem

finansowym jednostki budżetowej oraz wpływy budżetowe i zwroty z tytułu podatków, opłat i innych
dochodów według wartości nominalnej. Dodatkowo tworzone są subkonta zgodnie z podpisanymi
umowami dotyczącymi projektów, programów.
Ewidencja

analityczna

do

konta

130

w

zakresie

wpływu

środków

budżetowych

i zrealizowanych wydatków prowadzona jest komputerowo z podziałem na rodzaje działalności
i zadania, zgodnie z klasyfikacją budżetową występującą w planie finansowym Urzędu Miasta. Ewidencję
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analityczną do wydatków budżetowych prowadzi się na kartach wydatków oddzielnie dla paragrafu
i zadania. Ewidencja analityczna konta księgowego 130 jest prowadzona zgodnie z wyodrębnionymi
działalnościami związanymi z projektami i programami.
Po zakończeniu miesiąca wydruki analityczne kart wydatków są uzgadniane z pracownikami
odpowiedzialnymi za wydatki w poszczególnych wydziałach merytorycznych. Na stronie Ma konta 130
ujmuje się zrealizowane wydatki budżetowe według klasyfikacji budżetowej. Natomiast strona Wn konta
130 oznacza stan otrzymanych środków z rachunku organu (zasilenie).
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. Błędne zapisy na koncie 130, korekty niewłaściwych wydatków księguje się zapisem
ujemnym.
Konto 130 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach Urzędu Miasta,
dotyczy środków na finansowanie programów/projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

130

Wpływy środków budżetowych

223

Typowe zapisy na stronie Ma konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Zrealizowane wydatki budżetowe

080,201,
225, 229,
231, 234,
240, „4”

130

2.

Przekazanie dotacji budżetowych

224

130

Konto 135 – Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia
Na koncie 135 ewidencjonuje się środki zakładowego funduszu świadczeń socjalnych Ewidencja
syntetyczna prowadzona jest komputerowo. Saldo
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funduszu

na koniec miesiąca jest uzgadniane

z wyciągiem bankowym. Konto 135 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na
rachunku bankowym funduszu, prowadzonym przy Urzędzie Miasta.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Wpłata równowartości odpisów na zakładowy fundusz świadczeń
135
socjalnych

851

2.

Wpływy należności za świadczenia działalności finansowanej
z funduszy specjalnego przeznaczenia

234, 240

3.

Przelewy z tytułu zwrotu pożyczek wraz z należnymi odsetkami
135
ujętymi jako należności

135

234

Typowe zapisy na stronie Ma konta 135 „Rachunek środków funduszy specjalnego
przeznaczenia”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Przelewy na pokrycie zobowiązań z tytułu dostaw i usług na rzecz
działalności finansowanej z funduszy specjalnego przeznaczenia 201, 234

135

oraz z tytułu udzielonych pożyczek i zaliczek
2.

Przekazanie zobowiązań wobec budżetu oraz ZUS

225,229

135

Konto 139 - Inne rachunki bankowe
Na koncie 139 ewidencjonuje się operacje dotyczące środków pieniężnych wydzielonych
na odrębnym rachunku bankowym, w tym na rachunkach pomocniczych
i rachunkach specjalnego przeznaczenia, a w szczególności sumy na zlecenie i sumy depozytowe
(sumy obce - środki pieniężne, a w szczególności kaucje, wadia oraz sumy stanowiące przedmiot sporu.
Środki pieniężne pobierane w trybie prowadzonych postępowań egzekucyjnych w administracji.
Ewidencja analityczna i syntetyczna prowadzona jest komputerowo wspólnie dla kont 139 i 240
tej działalności. Ewidencję tę prowadzi się z podziałem na poszczególne tytuły.
Na koniec miesiąca wydruki analityczne konta 240 dają syntetykę konta 240 i syntetykę konta 139. Saldo
konta 139 na koniec miesiąca uzgadnia się z wyciągiem bankowym.
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Konto 139 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków sum depozytowych i na zlecenie na rachunku
bankowym Urzędu Miasta (jednostki budżetowej).

Typowe zapisy na stronie Wn konta 139 „Inne rachunki bankowe”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wpływy sum depozytowych

139

240

2.

Odsetki od sum depozytowych i sum na zlecenie

139

240

Typowe zapisy na stronie Ma konta 139 „Inne rachunki bankowe”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.10. Przelewy z tytułu zwrotu kaucji, sum zabezpieczenia i innych sum
240
2013 depozytowych

139

Konto 140 - Krótkoterminowe aktywa finansowe
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności akcji,
udziałów i innych papierów wartościowych , których wartość jest wyrażona zarówno w walucie polskiej,
jak i w walucie obcej (w tym czeki i weksle obce). Na stronie Wn konta140 ujmuje się zwiększenia stanu
krótkoterminowych aktywów finansowych,
a na stronie Ma zmniejszenia stanu krótkoterminowych aktywów finansowych. Ewidencja szczegółowa
do konta 140 umożliwia ustalenie:
II. poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów finansowych
III. stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych wyrażonego w walucie polskiej
i obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce,
IV. wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych poszczególnym osobom za nie
odpowiedzialnym..

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów finansowych.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”
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Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

140

Zakup obcych papierów wartościowych przeznaczonych do obrotu

130

Typowe zapisy na stronie Ma konta 140 „Krótkoterminowe aktywa finansowe”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
1.

Wartość sprzedanych krótkoterminowych papierów wartościowych 750

140

Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Na koncie 201 ewidencjonuje się rozrachunki i roszczenia z tytułu dostaw i usług jak również
zaliczki (na podstawie np. umowy) na poczet dostaw i usług.
Ewidencję analityczną i syntetyczną prowadzi się komputerowo z podziałem na kontrahentów oraz
poszczególne rodzaje działalności. Na koniec każdego miesiąca sporządza się wydruki z każdej
działalności, które umożliwiają ustalenie stanu należności i zobowiązań wg poszczególnych
kontrahentów.
Konto 201 wykazuje saldo Wn które oznacza stan należności i roszczeń oraz Ma które oznacza stan
zobowiązań.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

201

Zapłata zobowiązań z tytułu dostaw, robót i usług

130

Typowe zapisy na stronie Ma konta 201 „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami”
Dekretacja
Wn
Ma
080,310,
201
„4”, 851,

Lp. Treść operacji
1.

Zobowiązania z tytułu dostaw, robót i usług

Konto 223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
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Na koncie 223 ewidencjonuje się otrzymane środki budżetowe z rachunku organu

na pokrycie

wydatków budżetowych w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów
realizowanych ze środków europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:
–

roczne przeniesienie na podstawie sprawozdania budżetowego zrealizowanych wydatków
budżetowych na konto 800.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:
–

okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych

Konto 223 na koniec roku może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych
otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku, dotyczy
środków na finansowanie programów/projektów współfinansowanych ze środków europejskich.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Roczne przeniesienia zrealizowanych wydatków budżetowych

223

800

2.

Przelew środków budżetowych niewykorzystanych do końca roku

223

130

Typowe zapisy na stronie Ma konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

130

Wpływy środków budżetowych z rachunku organu (zasilenie)

223

Konto 224 – Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych
Na koncie 224 ewidencjonuje się rozliczenia udzielonych dotacji budżetowych. Ewidencja
szczegółowa zapewnia możliwość ustalenia wartości przekazanych dotacji, według jednostek oraz
przeznaczenia dotacji.
Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub wartość dotacji należnych
do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane.
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Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które zaliczone są do dochodów budżetowych,
są ujmowane na konie 221.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

224

Przelew udzielonych dotacji

130

Typowe zapisy na stronie Ma konta 224 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wartość dotacji uznanych za wykorzystane

810

224

2.

Rozliczenie dotacji i zwrot jej niewykorzystanej części w roku jej 130
przekazania

224

3.

Zwrot dotacji z lat ubiegłych (podwójny zapis)

- 240
+240

-130
+224

Konto 225 - Rozrachunki z budżetami
Na koncie 225 ewidencjonuje się rozrachunki z urzędem skarbowym wg wartości nominalnych.
Ewidencję syntetyczną prowadzi się komputerowo. Ewidencja analityczna prowadzona jest według
tytułów rozrachunków z budżetem. Na koniec każdego miesiąca konta analityczne są uzgadniane.
Konto 225 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności oraz saldo Ma, które oznacza stan
zobowiązań wobec urzędu skarbowego.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 225 „Rozrachunki z budżetami”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Przelew zobowiązań wobec urzędu skarbowego z tytułu podatków
i opłat

225

130

2.

Należności z tytułu nadpłat podatków

225

231, ”4”,
851

Typowe zapisy na stronie Ma konta 225 „Rozrachunki z budżetami”
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1.

Zobowiązanie wobec urzędów skarbowych z tytułu podatków
i opłat

Dekretacja
Wn
Ma
231,”4”,
225
851

2.

Zwrot nadpłat z urzędów skarbowych

130

Lp. Treść operacji

225

Konto 229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Na koncie 229 ewidencjonuje się rozrachunki z ZUS -em wg wartości nominalnej.
Ewidencję analityczną i syntetyczną prowadzi się komputerowo, z podziałem na poszczególne
działalności. Po zakończeniu księgowań każdego miesiąca sporządza się wydruki w celu uzgodnienia
należności i zobowiązań.
Konto 229 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności oraz saldo Ma, które oznacza
stan zobowiązań wobec ZUS-u.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Zasiłki chorobowe, rodzinne ujęte w listach wynagrodzeń

229

231

2.

Przelewy składek do ZUS

229

130,135

Typowe zapisy na stronie Ma konta 229 „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Naliczone składki z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych
„4”
obciążające koszty

229

2.

Naliczone składki na ubezpieczenia społeczne płacone przez
231
pracownika i potrącane z jego wynagrodzeń

229

Konto 231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
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Na koncie 231 ewidencjonuje się rozrachunki z pracownikami Urzędu Miasta i innymi osobami
fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych zaliczanych do wynagrodzeń na podstawie stosunku pracy, umowy
zlecenia, umowy o dzieło wg wartości nominalnej.
Ewidencję analityczną i syntetyczną prowadzi się komputerowo. Na koniec każdego miesiąca
sporządza się wydruk umożliwiający rozliczenie wynagrodzeń.
Konto 231 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności oraz saldo Ma, które oznacza stan
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń

231

130

2.

Wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń

231

130

3.

Potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika

231

234

Typowe zapisy na stronie Ma konta 231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

„4”

Zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń

231

Konto 234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
Na koncie 234 ewidencjonuje się należności, roszczenia i zobowiązania wobec pracowników
z innych tytułów niż wynagrodzenia, wg wartości nominalnej.
Zaliczki wypłacane pracownikom w walutach obcych ujmowane są, do czasu ich rozliczenia,
w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki. Ewidencję syntetyczną i analityczną
prowadzi się komputerowo z podziałem na poszczególnych zaliczkobiorców oraz pożyczkobiorców
(pożyczki z ZFŚS). Na koniec miesiąca sporządza się wydruk komputerowy w celu uzgodnienia
należności i zobowiązań wobec pracowników.
Konto 234 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności i roszczeń oraz saldo Ma, które oznacza stan
zobowiązań wobec pracowników.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
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Wn

Ma

234

240,”7”

1.

Obciążenia pracowników za rozmowy telefoniczne

2.

Wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki
234
obciążające jednostkę

130

3.

Należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń
234
socjalnych

135

4.

Zapłacone zobowiązania wobec pracowników

130

234

Typowe zapisy na stronie Ma konta 234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki

310,
851

2.

Rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych

130

234

3.

Wpływy należności od pracowników

130

234

„4”

234

Konto 240 - Pozostałe rozrachunki
Na koncie 240 ewidencjonuje się wszystkie pozostałe należności, roszczenia oraz zobowiązania,
które nie zostały objęte ewidencją na kontach 201 – 234, a w szczególności rozrachunki z tytułu sum
depozytowych, mylne obciążenia i uznania rachunków bankowych (korekty bankowe, mylne wpłaty,
sumy do wyjaśnienia) oraz należności i zobowiązania wobec wierzycieli według wartości nominalnych.
Konto 240 może służyć również do ewidencji pożyczek.
Ewidencję syntetyczną i analityczną prowadzi się komputerowo z podziałem na poszczególne
tytuły, działalności oraz kontrahentów. Na koniec każdego miesiąca sporządza się wydruk w celu
ustalenia rozrachunków z poszczególnych tytułów oraz z poszczególnymi kontrahentami.
Konto 240 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności i roszczeń oraz saldo Ma, które
oznacza stan zobowiązań.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
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1.

Wypłaty z sum na zlecenie i sum depozytowych oraz zwroty
240
niewykorzystanych sum i depozytów.

139

Typowe zapisy na stronie Ma konta 240 „Pozostałe rozrachunki”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Wpłaty sum na zlecenie i sum depozytowych oraz naliczone odsetki
139
od tych sum zwiększające zobowiązanie wobec ich właścicieli

240

Konto 310 – Materiały
Na koncie 310 ewidencjonuje się przychody i rozchody materiałów w podręcznych magazynach
poszczególnych Wydziałów (wynikające z aktualnych potrzeb), które nie zostały wydane
bezpośrednio po dokonaniu zakupu do użytkowania.
Przychody materiałów wycenia się wg cen zakupu, rozchody wg zasady „pierwsze przyszło
pierwsze wyszło”. Ewidencję syntetyczną prowadzi się komputerowo, natomiast analitykę ręcznie
na kartotekach ilościowo - wartościowych w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.
Po zakończeniu księgowań, raz na kwartał uzgadnia się stan zapasów w poszczególnych
magazynach z wydrukiem komputerowym. Konto 310 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan zapasów
materiałów.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 310 „Materiały”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

310

Przyjęcie materiałów do magazynu

201,23

Typowe zapisy na stronie Ma konta 310 „Materiały”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wydanie materiałów z magazynu do zużycia

„4”

310

2.

Rozchód z magazynu materiałów nieodpłatnie przekazanych

761

310
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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.
Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość
poniesionych kosztów amortyzacji. Odpisy należy księgować pod datą 31 grudnia każdego roku. Saldo
konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 400 „Amortyzacja”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Zarachowanie odpisów amortyzacyjnych środków trwałych oraz
400
wartości niematerialnych i prawnych

071,072

Typowe zapisy na stronie Ma konta 400 „Amortyzacja”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

860

Przeksięgowanie kosztów amortyzacji na koniec roku obrotowego

400

Konto 401 - Zużycie materiałów i energii
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności
podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. 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.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 401 „Zużycie materiałów i energii”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
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1.

Zarachowanie kosztów zużycia materiałów i energii

401

130, 201,310

Typowe zapisy na stronie Ma konta 401 „Zużycie materiałów i energii”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Przeksięgowanie kosztów rodzajowych na koniec roku obrotowego 860

401

Konto 402 - Usługi obce
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz
działalności podstawowej jednostki. 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.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 402 „Usługi obce”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

402

Zarachowanie kosztów usług obcych

130,
201

Typowe zapisy na stronie Ma konta 402 „Usługi obce ”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

przeksięgowanie kosztów rodzajowych na koniec roku obrotowego 860

402

Konto 403 - Podatki i opłaty
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów podatku akcyzowego, podatku od nieruchomości
i podatku od środków transportu, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz opłat charakterze
podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty skarbowej i opłaty administracyjnej. Na stronie Wn konta
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ujmuje się koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tego
tytułu na konto 860.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 403 „Podatki i opłaty”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

403

Zarachowanie kosztów podatków i opłat

130, 201

Typowe zapisy na stronie Ma konta 403 „Podatki i opłaty ”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

przeksięgowanie kosztów rodzajowych na koniec roku obrotowego 860

403

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. Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów
działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 404 „Wynagrodzenia”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

404

Zarachowanie kosztów wynagrodzeń

225,229,
231, 240,

Typowe zapisy na stronie Ma konta 404 „Wynagrodzenia”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
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1.

Przeksięgowanie kosztów wynagrodzeń na koniec roku obrotowego 860

404

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.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia „
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Zarachowanie
świadczeń

kosztów

ubezpieczenia

społecznego

i

innych

405

225,229,
231,240

Typowe zapisy na stronie Ma konta 405 – „Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Przeksięgowanie kosztów ubezpieczenia społeczne i innych 860
świadczeń

405

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
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pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności finansowej i pozostałych kosztów
operacyjnych. Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z w/w tytułów, a na stronie Ma ich
zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na konta 860.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Zarachowanie pozostałych kosztów rodzajowych

409

130,
225,231,
240,

Typowe zapisy na stronie Ma konta 409 – „Pozostałe koszty rodzajowe ”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

860

Przeksięgowanie pozostałych kosztów rodzajowych

409

Konto 750 - Przychody finansowe
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych

nie stanowiących dochodów

budżetowych. Na stronie Ma 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 weksli, czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki
za zwłokę w zapłacie należności, 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 i zapłacone odsetki za zwłokę od należności. W końcu roku obrotowego przenosi
się przychody finansowe na stronę Ma 860 ( Wn konto 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje
salda.

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 zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających
inwestycje w okresie realizacji, dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów
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wartościowych, ujemne różnice kursowe, z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 zapewnia 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.

Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne
Konto 760 służy do ewidencji przychodów nie związanych 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:
a) przychody ze sprzedaży materiałów wartości cen zakupu lub nabycia materiałów;
b) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i inwestycji;
c) 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 860 w korespondencji ze stroną Wn konto 760. Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.

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:
– koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu lub nabycia
materiałów
– 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 na stronę Wn 860 pozostałe koszty operacyjne, w korespondencji
ze stroną Ma konta 761. Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Konto 770 – Zyski nadzwyczajne
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Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia
następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych

z ogólnym ryzykiem jej

prowadzenia. Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane
odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty
(zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych.

W końcu

roku

obrotowego

przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 860 (Wn konto 770). Na koniec roku obrotowego
konto 770 nie wykazuje salda.
Konto 771 – Straty nadzwyczajne
Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do przewidzenia,
następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z ogólnym ryzykiem
jej prowadzenia. Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności
szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, następującymi poza działalnością
operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. Na stronie Ma konta 771
ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych.
W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 860 (Ma konto
771). Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda.

Konto 800 - Fundusz jednostki
Na koncie 800 ewidencjonuje się równowartość majątku trwałego i obrotowego Urzędu Miasta
jako jednostki budżetowej i ich zmian.
Ewidencja prowadzona jest komputerowo z podziałem na fundusz w środkach trwałych, fundusz
inwestycyjny oraz fundusz w środkach obrotowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta
800 zapewnia możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan funduszu Urzędu Miasta jako jednostki
budżetowej.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 800 „Fundusz jednostki”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Przeksięgowanie, w roku następnym pod datą
finansowego, straty bilansowej roku ubiegłego

2.

Przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu
i środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje
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sprawozdania

800

860

800

810

3.

Wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych
800
środków trwałych i inwestycji

011,080

Typowe zapisy na stronie Ma konta 800 „Fundusz jednostki”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia
860
sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku ubiegłego

800

2.

Przeksięgowanie,
pod
datą
sprawozdania
zrealizowanych wydatków budżetowych

223

800

3.

Nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji

011,080

800

finansowego,

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 środki z budżetu na inwestycje. Na stronie Wn konta 810 ujmuje się wartość dotacji przekazanych
z budżetu w części uznanej za wykorzystane lub rozliczone w korespondencji z kontem 224
oraz równowartości 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. Konto 810 na koniec roku nie wykazuje salda.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków
europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma

1.

Dotacje przekazane przez dysponentów środków budżetu w części
uznanej za wykorzystane lub rozliczone oraz równowartość środków
810
budżetowych wykorzystanych na finansowanie inwestycji jednostek
budżetowych.

224

Typowe zapisy na stronie Ma konta 810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków
europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
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1.

Przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, salda konta
na fundusz jednostki

Wn

Ma

800

810

Konto 840 - Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów
Konto służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych rozliczeń
międzyokresowych i rezerw.
Na stronie MA ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie WN ich zmniejszenie
lub rozwiązanie.

Konto 840 może wykazywać

saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń międzyokresowych

przychodów.

Konto 851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
Na koncie 851 ewidencjonuje się zwiększenia i zmniejszenia ZFSS.
Ewidencję analityczną prowadzi się komputerowo.
Konto 851 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Opłacone z rachunku bankowego koszty działalności socjalnej

851

135

2.

Wypłacone pożyczki dla pracowników

234

135

Typowe zapisy na stronie Ma konta 851 „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Wpływ środków na ZFŚS oraz naliczone przez bank odsetki od 135
środków zgromadzonych na rachunku

75

851

2.

Naliczone odsetki od pożyczek mieszkaniowych udzielonych 234
pracownikom

851

Konto 855 - Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek
Na koncie 855 ewidencjonuje się równowartość przyjętego mienia po zlikwidowanej jednostce
organizacyjnej, której organem założycielskim, prowadzącym lub nadzorującym jest Miasto Olsztyn.
Na stronie WN ujmuje się zmniejszenie funduszu z tytułu sprzedaży mienia lub jego likwidacji, a na
stronie MA stan funduszu i jego zwiększenia.
Konto 855 wykazuje saldo Ma, które oznacza stan funduszu mienia zlikwidowanych jednostek.

Konto 860 - Wynik finansowy
Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej.
Konto 860 wykazuje saldo Wn – strata netto lub saldo Ma – zysk netto, które w następnym roku pod datą
przyjęcia bilansu przeksięgowuje się na konto 800.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Ujęcie w końcu roku poniesionych kosztów

860

„4”

2.

Ujęcie w końcu roku kosztów finansowych

860

751

3.

Ujęcie w końcu roku pozostałych kosztów operacyjnych

860

761

Typowe zapisy na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Zyski nadzwyczajne

770

860

2.

Ujęcie w końcu roku przychodów finansowych

750

860

3.

Ujęcie w końcu roku pozostałych przychodów operacyjnych

760

860
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 konta pozabilansowe:

Konto 012 – Środki trwałe Mienie Skarbu Państwa
Na koncie 012 ewidencjonuje się stan, zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej
środków trwałych ( gruntów i budynków ) Skarbu Państwa.
Mienie Skarbu Państwa ewidencjonowane jest jednostronnie, po stronie Wn ujmuje się zwiększenia
środków trwałych, a po stronie Ma zmniejszenia środków trwałych. Ewidencji dokonuje pracownik
Wydziału Finansów na podstawie zestawień sporządzanych raz w miesiącu przez Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami. Stan gruntów i budynków Skarbu Państwa jest uzgadniany
z pracownikami Wydziału Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami raz na pół roku.
Konto 018 – Środki trwałe Trwały Zarząd
Na koncie 018 ewidencjonuje się stan, zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej
środków trwałych ( gruntów i budynków ) przekazanych w trwały zarząd.
Trwały zarząd ewidencjonowany jest jednostronnie, po stronie Wn ujmuje się zwiększenia środków
trwałych, a po stronie Ma zmniejszenia środków trwałych. Ewidencji dokonuje pracownik Wydziału
Finansów na podstawie decyzji i zestawień sporządzanych raz w miesiącu przez Wydział Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami. Stan gruntów uzgadniany jest z pracownikami Wydziału Geodezji i
Gospodarki Nieruchomościami raz na pół roku.

Konto 074 – Umorzenie środków trwałych Skarbu Państwa
Na koncie 074 ewidencjonuje się zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych Skarbu
Państwa, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacji określonych w załączniku do ustawy o
podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000 roku nr 54 poz.654 z póżn. zm.). Ewidencja
analityczna prowadzona jest w programie Egeria Moduł Środki Trwałe.

Konto 078 – Umorzenie środków trwałych Trwały Zarząd
Na koncie 078 ewidencjonuje się zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych
przekazanych w trwały zarząd, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacji określonych w
załączniku do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz.U.z 2000 roku nr 54 poz.654 z
póżn. zm.). Ewidencja analityczna prowadzona jest w programie Egeria Moduł Środki Trwałe.

Konto 241 - Pozostałe rozrachunki
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Na koncie 241 ewidencjonuje się zabezpieczenia (gwarancje) należytego wykonania umów
zgodnie z ustawą z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, poz.177 z późn. zm.).
Na stronie

Wn

ujmuje

się

zwroty

zabezpieczeń (gwarancji), a na stronie

Ma ujmuje

się otrzymane zabezpieczenia (gwarancje).
Zapisów księgowych dokonuje się jednostronnie bez korespondencji z innymi kontami.
Ewidencję analityczną prowadzi się z podziałem na poszczególnych kontrahentów. Konto 241 wykazuje
saldo Ma, które oznacza stan złożonych zabezpieczeń.
Konto 975 – Wydatki strukturalne
Konto 975 służy do ewidencji wydatków strukturalnych w jednostkach w których ewidencja
wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont
bilansowych. Na stronie MA konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych
według kodu klasyfikacji wydatków strukturalnych. Na stronie WN konta 975 ujmuje się raz w roku
na podstawie sprawozdania rocznego Rb – WS a wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych.
Na koniec roku obrotowego konto 975 nie wykazuje salda.
Konto 976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami
Konto 976 służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami
w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. Ujmuje się ustaloną na dzień bilansowy
wartość wzajemnych rozliczeń podlegających wyłączeniu przy sporządzaniu sprawozdań finansowych,
dotyczy w szczególności: przychodów, kosztów, należności
i zobowiązań oraz zmian w stanie funduszu.
Konto 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków
w budżetowych.
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty.
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych,
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych 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.
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Konto 981 – Plan finansowy niewygasających wydatków
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych
dysponenta środków budżetowych.
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych.
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się:
a) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy
niewygasających wydatków budżetowych,
b) 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 powinno wykazywać salda na koniec roku.
Konto 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie
finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego. Na stronie Wn konta 998 ujmuje
się równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 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 oraz wydatków
bieżących bezumownych, które są jednocześnie zaangażowaniem. Ewidencja szczegółowa do konta 998
prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych i zadań określonych w planie finansowym.
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Ewidencja księgowa zaangażowania wydatków
Podstawą ewidencji księgowej zaangażowania wydatków budżetowych jest dokumentacja
przygotowana przez wydziały merytoryczne i dostarczona do Wydziału Finansów i Podatków
Urzędu Miasta. Dokumentację powyższą stanowią:
umowy z tytułu dostaw robót i usług,
a) umowy zlecenia, umowy o dzieło,
b) umowy stypendialne z osobami, którym na podstawie Uchwały Rady Miasta przyznano w danym
roku stypendium w zakresie działalności kulturalnej,
c) umowy o udzieleniu dotacji dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych,
które realizują zadania Miasta w zakresie:
a) kultury i sportu,
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b) edukacji i profilaktyki zdrowia,
c) ochrony kultury i konserwacji zabytków,
d) opieki społecznej,
e) inne
d) wykazy przysługujących w danym roku nagród jubileuszowych i odpraw pieniężnych,
e) decyzje administracyjne, stanowiące podstawę wypłaty świadczeń wynikających z ustaw,
f) Zarządzenie Prezydenta Miasta Olsztyn w sprawie przyznania dorocznych nagród
m. in. za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej. Sporządza się także zestawienia zbiorcze
(umów, decyzji itp.)
g) Podstawą ustalenia zaangażowania są również:
h) Uchwała Rady Miasta ustalająca wysokość diet dla radnych i członków Komisji,
i) Uchwały Rady Osiedla w sprawie przyznania przewodniczącemu rady ryczałtu za rozmowy
telefoniczne ,
j) Uchwała Rady Miasta w sprawie budżetu i Zarządzenie Prezydenta Miasta w sprawie układu
wykonawczego budżetu , określające :
1) wysokość przyznanych dotacji m. in. dla:
2) niepublicznych jednostek systemu oświaty oraz dla publicznych jednostek systemu oświaty
prowadzonych przez osoby prawne inne niż j.s.t. oraz osoby fizyczne ( szkoły, przedszkola),
3) zakładów budżetowych
4) instytucji kultury
5) wysokość dopłat do kapitału zapasowego
6) wysokość odpisów na ZFŚS
7) wysokość udziałów w realizacji programu budowy budynków mieszkalnych.
Na dokumentacji /umowach/ dostarczonej do Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej
Wydziały

/dysponent

środków

budżetowych/

określają

klasyfikację

budżetową

zgodnie

z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 14.06.2006 roku w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz. U. Nr 107 poz. 726 z późniejszymi zmianami) oraz zamieszczają nazwę zadania
pozwalającą na jego jednoznaczną identyfikację z realizowanymi zadaniami, ujętymi w budżecie Urzędu
Miasta Olsztyn.
Otrzymanym dokumentom nadaje się numer pozycji księgowej /jedna pozycja obejmuje umowy
podpisane pod tą samą datą/ i poleceniem księgowania dokonuje się pozabilansowo ewidencji, zgodnie
z oznaczonymi dekretami/ Ma - 998-zaangażowanie wydatków roku bieżącego lub Ma -999 /jeżeli
zaangażowanie dotyczy wydatków lat przyszłych/.
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Zaangażowanie wydatków ujmuje się zgodnie z datą podpisania dokumentu stanowiącego
podstawę księgowania lub z datą dostarczenia go do Wydziału Finansów i Podatków Urzędu Miasta
Olsztyn (w przypadku dokumentów podpisanych wcześniej a dostarczonych później).
Umowy sporządzone w walucie obcej: EUR, przelicza się na zł wg kursu na dzień podpisania umowy
lub przekazania jej do Wydziału Finansów i Podatków Urzędu Miasta Olsztyn.

Zaangażowanie wydatków z tytułu zawartych umów o pracę z pracownikami określa
się na cały rok i księguje

na podstawie dokumentu, który obejmuje zestawienie płac i pochodnych

od płac na 1 stycznia. Korekty zaangażowania w zakresie wynagrodzeń dokonuje
się po przeprowadzonej analizie wydatków na wynagrodzenia na koniec roku .
Podstawą ewidencji na stronie Ma konta 998 są również zapłacone faktury, rachunki lub inne drobne
wydatki, dla których nie księgowano wcześniej umowy.
Na dowodach księgowych stanowiących podstawę księgowania wydatków zamieszcza się dekrety
o zaangażowaniu wydatków -Ma 998. Potwierdzeniem dla dokumentacji pozabilansowej
jest podpisany wydruk komputerowy zaksięgowanego dokumentu przez osobę dokonującą ewidencji.
Jeżeli wydatek zaksięgowano w kwocie netto i powstało zobowiązanie podatkowe, księguje
się je Poleceniem Księgowania jako zaangażowanie wydatków.
Zobowiązania, które obciążają koszty danego miesiąca bieżącego roku, a wydatek występuje
w następnym miesiącu danego roku ujmuje się równocześnie z zaangażowaniem Ma 998 w miesiącu
grudniu tylko zobowiązania wymagalne.
Na zakończenie miesiąca dokonuje się analizy zaangażowanych wydatków. Zapisów korygujących
dokonuje się Poleceniem Księgowania jeżeli:
a) dokonano mylnego księgowania,
b) wystąpiła korekta planu finansowego .
Wszelkie korekty zmniejszające zaangażowanie wydatków dokonywane są zapisem czerwonym.
31 grudnia na stronie Wn konta 998 - ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków
budżetowych w danym roku budżetowym na podstawie miesięcznego sprawozdania o wydatkach
budżetowych Rb28 S

Po tym księgowaniu dokonuje się szczegółowej analizy zaangażowanych środków ujętych w planie
finansowym jednostki budżetowej i dokonanych wydatków. Jeżeli zaangażowanie środków jest wyższe
niż wykonanie wydatków i dotyczy lat następnych , różnicę na podstawie polecenia księgowania przenosi się jako zaangażowanie przechodzące na rok następny Wn-998 - Zaangażowanie wydatków
budżetowych roku bieżącego, Ma-999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat.
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Po tym księgowaniu konto 998 nie wykazuje salda, natomiast konto 999 wykazuje saldo Ma. W roku
następnym pod datą 1 stycznia część salda dotyczącą zaangażowania tego roku przenosi się na podstawie
polecenia księgowania na stronę Ma konta 998.
Konto 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach
poprzednich,
a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej. Na stronie Ma konta 999 ujmuje
się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. Podstawą zapisu są:
a) wieloletnie umowy inwestycyjne ,
b) umowy, których realizacja w roku następnym

jest niezbędna do zapewnienia ciągłości

działania i których termin zapłaty upływa w roku następnym .
Na stronie Ma konta 999 pod data 31 grudnia ujmuje się również zobowiązania, które obciążają koszty
bieżącego roku, lecz nie są wymagalne , więc obciążają plan finansowy następnego roku.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych i zadań planu
finansowego. Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie
wydatków budżetowych lat przyszłych.
Ewidencja księgowa na stronie Wn konta 999 dotycząca ujęcia równowartości zaangażowania wydatków
budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy bieżącego roku, dokonywana jest
na początku roku. Polega na wyksięgowaniu / po dokonaniu szczegółowej analizy konta/części salda
strony Ma konta 999 ustalonego na koniec poprzedniego roku, dotyczącej zaangażowania wydatków
bieżącego roku i ujętych w planie finansowym jednostki na rok bieżący (Wn 999, Ma 998). Na koncie
999 dokonuje się również korekt zaangażowania. Korekty dotyczące zmniejszenia zaangażowania ujmuje
się zapisem czerwonym.

Dochody niepodatkowe
W zakresie ewidencji dochodów niepodatkowych korzysta się między innymi z następujących kont
syntetycznych:
101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący
141 - Środki pieniężne w drodze
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
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225 - Rozrachunki z budżetami
226 - Długoterminowe należności budżetowe
240 - Pozostałe rozrachunki
245 - Wpływy do wyjaśnienia
290 - Odpisy aktualizujące należności
720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
750 – Przychody finansowe
751 – Koszty finansowe
760 – Pozostałe przychody operacyjne
761 – Pozostałe koszty operacyjne
800 - Fundusz jednostki
860 - Wynik finansowy

Konta pozabilansowe:
976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami

Konto 101 – Kasa
Na koncie 101 ewidencjonuje się krajową i zagraniczną gotówkę w przeliczeniu na złotówki
znajdującą się w kasach Urzędu Miasta wg wartości nominalnej. Gotówkę w kasie księguje się wg
wartości nominalnej.
Raporty kasowe sporządzane są komputerowo, oddzielnie dla opłaty skarbowej, podatków
i dochodów niepodatkowych.
W dniu 31 grudnia każdego roku stan gotówki odprowadzany jest do banku.
Ewidencja syntetyczna konta 101 prowadzona jest w księdze głównej.
Ewidencja analityczna do konta 101 w zakresie dochodów budżetowych prowadzona jest
z podziałem na zadania, zgodnie z klasyfikacją budżetową występującą w planie finansowym Urzędu
Miasta (jednostki budżetowej). Na koniec każdego miesiąca stan gotówki na raportach kasowych jest
uzgadniany ze stanem konta 101.
Obsługa kasowa dochodów w zakresie wpłat i wypłat gotówki prowadzona jest przez
pracowników Wydziału Finansów. Zapisów na koncie 101 dokonuje się na podstawie dowodów
księgowych załączonych do raportów kasowych:
–

pokwitowań z kwitariuszy przychodowych K-103,

–

dowodów wpłaty KP (wydruk komputerowy),

–

dowodów wypłaty KW,
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–

blankietów wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych załączonych do decyzji
o ustaleniu podatku od nieruchomości,

–

druków mandatów.
Dla wpłat i zwrotów z tytułu podatków i opłat sporządzane są odrębne raporty kasowe zgodnie

z zasadami określonymi w Instrukcji Kasowej. Raporty te wraz z załączonymi do nich dowodami wpłat
i zwrotów podlegają sprawdzeniu przez upoważnionego pracownika Wydziału Finansów a następnie
jest przekazywane do Wydziału Podatków i Opłat Referatu Księgowości Podatków i Opłat.
Konto 101 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasach.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 101 „Kasa”
Lp.

Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1

Wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych

101

221

2

Wpłaty z tytułu pozostałych rozrachunków

101

240

3

Nadwyżki środków pieniężnych w kasie

101

240

4

Podjęcie pogotowia kasowego

101

240

5

Podjęcie gotówki z rachunku bieżącego urzędu
z przeznaczeniem na zwrot nadpłat oraz ich oprocentowanie

101

141

Typowe zapisy na stronie Ma konta 101 „Kasa”
Lp.

Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1

Zwroty nadpłat z tytułu dochodów budżetowych oraz ich 221
oprocentowania

101

2

Zwroty z tytułu pozostałych rozrachunków

240

101

3

Zwroty pogotowia kasowego

240

101

4

Niedobory kasowe

240

101

5

Odprowadzenie gotówki na rachunek bieżący urzędu

141

101

Konto 130 - Rachunek bieżący jednostki
Na koncie 130 ewidencjonuje się stan środków pieniężnych oraz obroty na rachunku bankowym
Urzędu Miasta (jednostki budżetowej) z tytułu dochodów budżetowych objętych planem finansowym.
Ewidencja syntetyczna prowadzona jest w księdze głównej.
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Ewidencja analityczna do konta 130 prowadzona jest komputerowo z podziałem na zadania, zgodnie
z klasyfikacją budżetową występującą w planie finansowym Urzędu Miasta (jednostki budżetowej).
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych 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. Konto 130
wykazuje saldo Wn, które oznacza stan środków budżetowych na rachunkach Urzędu Miasta (jednostki
budżetowej).
Typowe zapisy na stronie Wn konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”
Lp.

Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1

Wpływy środków z tytułu dochodów budżetowych

130

221

2

Wpływy z tytułu pozostałych rozrachunków

130

240

3

Wpływy środków pieniężnych w drodze

130

141

4

Wpływy nadpłaconego podatku VAT z rachunku Urzędu 130
Skarbowego

225

5

Wpływy kwot do wyjaśnienia

245

130

Typowe zapisy na stronie Ma konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”
Lp.

Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1

Zwroty środków z tytułu dochodów budżetowych

221

130

2

Zwroty z tytułu pozostałych rozrachunków

240

130

3

Pobranie środków pieniężnych z rachunku bieżącego w celu 141
przekazania do kasy

130

4

Przekazanie podatku VAT na rachunek Urzędu Skarbowego

225

130

5

Przelewy zrealizowanych dochodów budżetowych do budżetu

222, 225,

130

6

Zwroty wyjaśnionych wpłat

245

130

Konto 141 – Środki pieniężne w drodze
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Na koncie 141 ewidencjonuje się środki pieniężne 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.
Ewidencja syntetyczna prowadzona jest w księdze głównej.
Ewidencja analityczna do konta 141 w zakresie dochodów budżetowych prowadzona jest z podziałem na
zadania, zgodnie z klasyfikacją budżetową występującą w planie finansowym Urzędu Miasta (jednostki
budżetowej).
Typowe zapisy na stronie Wn konta 141 ,,Środki pieniężne w drodze"
Lp.

Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1

Pobranie środków pieniężnych z rachunku bieżącego w celu 141
przekazania do kasy

130

2

Pobranie środków pieniężnych z kasy w celu przekazania na 141
rachunek bieżący urzędu

101

Typowe zapisy na stronie Ma konta 141 ,,Środki pieniężne w drodze"
Lp.

Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1

Przekazanie środków pieniężnych w drodze do kasy

101

141

2

Przekazanie środków pieniężnych w drodze na rachunek 130
bieżący urzędu

141

Konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
Na koncie 221 ewidencjonuje się należności z tytułu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn księguje się przypisy należności dochodów budżetowych, zwroty nadpłat, naliczone
odsetki za zwłokę. Na stronie Ma księguje się wpłaty dochodów, odpisy należności budżetowych.
W systemie Egeria konto w Księdze Głównej ujmowane jest syntetycznie. Ewidencja szczegółowa
jest prowadzona według dłużników. Odczytanie stanu należności i nadpłat w rozbiciu na poszczególne
klasyfikacje budżetowe jest możliwe z następujących raportów:
- Konta bilansowe,
- Obrotówka.
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Na koniec roku konto 221 wykazuje dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów
budżetowych, a na stronie Ma stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat w tych dochodach.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Lp.

Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1

Przypisy należności

221

720,225,

2

Zwroty nadpłat

221

101,130,

3

Przypis odsetek za zwłokę i innych należności ubocznych
w kwocie wpłaconej - na podstawie dokumentu wpłaty

221

750

4

Przypis odsetek od należności przypisanych a niezapłaconych
221
na koniec kwartału

750

5

Przeniesienie należności długoterminowych do należności
221
krótkoterminowych

226

6

Przypis należności za sprzedane środki trwałe, otrzymane
odszkodowania, kary i grzywny

221

760

7

Odpisane przedawnione zobowiązania z tytułu dochodów

221

760

budżetowych

Typowe zapisy na stronie Ma konta 221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Lp.

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

1

Odpisy należności

720,225,

221

2

Wpływy dochodów budżetowych na rachunek bieżący urzędu

130

221

3

Wpłaty dochodów budżetowych do kasy urzędu

101

221

4

Przeniesienie należności krótkoterminowych do należności
226
długoterminowych

221

5

Przeniesienie wpływów do wyjaśnienia na właściwą wpłatę

245

221

6

Odpisanie należności
nieściągalnych

751,76

221

przedawnionych,

umorzonych
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i

Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności
7

w przypadku przedawnienia bądź umorzenia

290

221

290

221

Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności z
8

tytułu odsetek naliczonych na dzień 31 grudnia każdego roku
od należności niezapłaconych

Konto 222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
Na koncie 222 księguje się dochody budżetowe (z wyłączeniem dochodów Skarbu Państwa)
według wartości nominalnej.
Na koniec okresu sprawozdawczego uzgadnia się przelane środki na rachunek organu (Wydział
Budżetu) na podstawie sprawozdania jednostki i wyciągu bankowego z ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego.
Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych
zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych
pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Lp.

Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1

Zrealizowane dochody budżetowe Gminy przelane na rachunek
222
organu (Wydział Budżetu).

130

2

Dochody budżetowe zrealizowane, lecz nieprzelane do budżetu
222
do końca roku

130

3

Zaksięgowanie na koniec roku sprawozdania jednostkowego
222
organu (Wydziału Budżetu)

720,750

Typowe zapisy na stronie Ma konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Lp.

1

Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

Roczne przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych
800
na podstawie sprawozdań budżetowych

222
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Konto 225 - Rozrachunki z budżetami
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z:
1. Wydziałem Budżetu – przekazanie zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa,
2. Urzędem Skarbowym - z tytułu podatku VAT.
Ewidencję syntetyczną prowadzi się w księdze głównej. Ewidencję analityczną prowadzi się z podziałem
na poszczególne działalności.
Konto 225 wykazuje saldo Wn, które oznacza stan należności oraz saldo Ma, które oznacza stan
zobowiązań wobec urzędu skarbowego lub Wydziału Budżetu.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 225 „Rozrachunki z budżetami”
Lp.

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

1

Przelew zobowiązań wobec urzędu skarbowego

225

130

2

Zrealizowane dochody Skarbu Państwa przelane na rachunek
225
organu (Wydział Budżetu).

130

3

Odpis nienależnego podatku VAT

221

225

Typowe zapisy na stronie Ma konta 225 „Rozrachunki z budżetami”
Lp.

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

1

Wpływy nadpłaconego podatku VAT z rachunku Urzędu
130
Skarbowego

225

2

Przypis należnego podatku VAT

225

221

Konto 226 – Długoterminowe należności budżetowe
Konto 226 służy do ewidencji należności długoterminowych, które stają się wymagalne w okresie
dłuższym niż 12 miesięcy od dnia bilansowego. W systemie Egeria konto 226 w Księdze Głównej
ujmowane jest syntetycznie. Ewidencja szczegółowa jest prowadzona według dłużników. Odczytanie
stanu należności i nadpłat w rozbiciu na poszczególne klasyfikacje budżetowe jest możliwe
z następujących raportów:
a) Konta bilansowe,
b) Raport należności i nadpłat.
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.
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Typowe zapisy na stronie Wn konta 226 „Długoterminowe należności budżetowe”
Lp.
1

Dekretacja

Treść operacji
Przypis należności długoterminowych

Wn

Ma

226

221

Typowe zapisy na stronie Ma konta 226 „Długoterminowe należności budżetowe”
Dekretacja

Lp. Treść operacji
1

Wn

Ma

Przeniesienie należności długoterminowych do należności
221
krótkoterminowych

226

Konto 240 - Pozostałe rozrachunki
Konto służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań
nieobjętych ewidencją na innych kontach rozrachunkowych, w szczególności mylne obciążenia i uznania
rachunków bankowych (korekty bankowe) oraz opłatę ewidencyjną.
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.
Ewidencję syntetyczną i analityczną prowadzi się w księdze głównej. Ewidencje analityczną prowadzi
się z podziałem na poszczególne tytuły, działalności oraz kontrahentów.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki”
Dekretacja

Lp. Treść operacji

Wn

Ma

1

Błędne obciążenia i korekty błędnych uznań rachunków
240
bankowych

130

2

Przekazanie opłaty ewidencyjnej (CEPiK)

240

130

3

Zwroty opłaty ewidencyjnej, pogotowia kasowego

240

101,130,

Typowe zapisy na stronie Ma konta 240 „Pozostałe rozrachunki”
Dekretacja

Lp. Treść operacji

Wn
90

Ma

1

Wpływy opłaty ewidencyjnej, pogotowia kasowego

101,130,

240

2

Błędne uznania i korekty błędnych obciążeń bankowych

130

240

Konto 245 – Wpływy do wyjaśnienia
Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów
budżetowych. Na stronie Wn 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty.
Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. Konto 245 może
wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 245 „Wpływy do wyjaśnienia”
Lp.

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

1

Zwroty wyjaśnionych wpłat

245

130

2

Przeniesienie wpływów do wyjaśnienia na właściwą
245
wpłatę

221

Typowe zapisy na stronie Ma konta 245 „Wpływy do wyjaśnienia”
Dekretacja

Lp. Treść operacji
1

Wpływy kwot do wyjaśnienia

Wn

Ma

130

245

Konto 290 - Odpisy aktualizujące należności
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Odpisów aktualizujących na
należności (Ma 290) dokonuje się w ciężar pozostałych kosztów operacyjnych (Wn konto 761) lub
kosztów finansowych (Wn konto 751). Odpis figuruje w księgach tak długo, jak długo aktualne jest
ryzyko nieściągalności ujętej w księgach należności, której dotyczy, a należność nie jest zapłacona lub
umorzona.
Odpisów aktualizujących wartość należności dokonuje się na dzień 31 grudnia każdego roku.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności,
a na stronie Ma – zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.
Konto 290 może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.
Saldo to na koniec roku pomniejsza w bilansie urzędu jako jednostki budżetowej stan należności.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”
Lp.

Treść operacji

Dekretacja
91

1

Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności
w przypadku wpłaty.
Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności
w przypadku przedawnienia bądź umorzenia.

3

Wn

Ma

290

750,760

290

Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności
z tytułu odsetek naliczonych na dzień 31 grudnia każdego 290
roku od należności niezapłaconych.

221
221

Typowe zapisy na stronie Ma konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”
Lp.

1

Dekretacja

Treść operacji

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności

Wn

Ma

751,761

290

Konto 720 – Przychody z tytułu dochodów budżetowych
Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych
bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki. 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 zapewnia 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 dochodów pobieranych przez inne organy ewidencję
szczegółową stanowią sprawozdania dochodach budżetowych sporządzane przez te organy. W końcu
roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. Na koniec roku konto 720 nie wykazuje
salda.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Dekretacja

Lp. Treść operacji

Wn

Ma

1

Odpisy należności

720

221

2

Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów na koniec roku

720

860
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Typowe zapisy na stronie Ma konta 720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Dekretacja

Lp. Treść operacji

Wn

Ma

1

Przypisy należności

221

720

2

Zaksięgowanie na koniec roku sprawozdania jednostkowego 222
organu (Wydziału Budżetu)

720

3

Przypis odsetek za zwłokę i innych należności ubocznych
kwocie wpłaconej- na podstawie dokumentu wpłaty
(dotyczy opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi)

221

720

4

Przypis odsetek od należności przypisanych a niezapłaconych
na koniec kwartału (dot. opłaty za gospodarowanie odpadami 221
komunalnymi).

720

Konto 750 – Przychody finansowe
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. Na stronie Ma konta 750 ujmuje
się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności odsetki za zwłokę w zapłacie należności
i odsetki od środków na rachunkach bankowych. Ewidencja szczegółowa do konta 750 zapewnia
wyodrębnienie przychodów finansowych według pozycji planu finansowego.
W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860
(Wn konto 750). Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 750 „Przychody finansowe”
Dekretacja

Lp. Treść operacji
1

Wn

Ma

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów
750
finansowych.

860

Typowe zapisy na stronie Ma konta 750 „Przychody finansowe”
Dekretacja

Lp. Treść operacji

Wn

Ma

1

Przypis odsetek za zwłokę i innych należności ubocznych
w kwocie wpłaconej - na podstawie dokumentu wpłaty

221

750

2

Przypis odsetek od należności przypisanych
a niezapłaconych na koniec kwartału

221

750
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3

Zaksięgowanie na koniec roku sprawozdania jednostkowego
222
organu (Wydziału Budżetu).

750

Konto 751 – Koszty finansowe

Konto 751 służy do

ewidencji kosztów finansowych. Na stronie Wn konta 751 ujmuje

się w szczególności utworzone odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu odsetek oraz umorzenie
należności z tytułu naliczonych odsetek, w odniesieniu do których na dzień umorzenia należności
nie utworzono odpisu aktualizującego. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 zapewnia
wyodrębnienie w zakresie kosztów operacji finansowych.
W końcu roku obrotowego przenosi się koszty finansowe na stronę Wn konta 860 (Ma konto
751). Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 751 „Koszty finansowe”
Dekretacja

Lp. Treść operacji

Wn

Ma

1

Utworzenie odpisu aktualizującego wartość należności
z tytułu odsetek

751

290

2

Umorzenie należności z tytułu naliczonych odsetek

751

221

Typowe zapisy na stronie Ma konta 751 „Koszty finansowe”
Dekretacja

Lp. Treść operacji
1

Przeksięgowanie na koniec roku kosztów finansowych.

Wn

Ma

860

751

Konto 760 – Pozostałe przychody operacyjne
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio
z podstawową działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na
kontach 720, 750. Na stronie Ma konta 760 ujmuje się w szczególności: przychody ze sprzedaży środków
trwałych, otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, zmniejszenie uprzednio dokonanego odpisu
aktualizującego należności.
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860
(Wn konto 760). Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
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Typowe zapisy na stronie Wn konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
Dekretacja

Lp. Treść operacji
1

Wn

Ma

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych pozostałych
760
przychodów operacyjnych.

860

Typowe zapisy na stronie Ma konta konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
Lp.

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

1

Przypis należności za sprzedane środki trwałe, otrzymane 221
odszkodowania, kary i grzywny.

760

2

Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności
w przypadku wpłaty.

290

760

3

Odpisane przedawnione zobowiązania z tytułu dochodów
budżetowych

221

760

Konto 761 – Pozostałe koszty operacyjne
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową działalnością
jednostki. Na stronie Wn konta 761 ujmuje się w szczególności: odpisane przedawnione, umorzone
i nieściągalne należności nieobjęte odpisem aktualizującym, utworzenie odpisu aktualizującego
od należności.
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe koszty operacyjne na stronę Wn konta 860
(Ma konto 761). Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 761 „Pozostałe koszty operacyjne”
Lp.

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

1

Odpisanie należności przedawnionych, umorzonych
i nieściągalnych.

761

221

2

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności.

761

290

Typowe zapisy na stronie Ma konta konta 761 „Pozostałe koszty operacyjne”
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Lp.
1

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

Przeksięgowanie na koniec roku pozostałych kosztów 860
operacyjnych.

761

Konto 800 - Fundusz jednostki
Na koncie 800 ewidencjonuje się równowartość majątku trwałego i obrotowego Urzędu Miasta
jako jednostki budżetowej i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zrealizowane dochody budżetowe przeksięgowane
na podstawie rocznego sprawozdania budżetowego z konta 222.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się przeksięgowanie, w roku następnym, zysku bilansowego roku
ubiegłego z konta 860.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 800 „Fundusz jednostki”
Lp.
1

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

Przeksięgowanie,
na
podstawie
rocznego
sprawozdania
800
budżetowego, zrealizowanych dochodów, budżetowych

222

Typowe zapisy na stronie Ma konta 800 „Fundusz jednostki”
Lp.
1

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

Przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia
sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku 860
ubiegłego

800

Konto 860 - Wynik finansowy
Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej.
Konto 860 wykazuje saldo Ma, które w następnym roku przeksięgowuje się na konto 800.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 860 „Wynik finansowy”
Lp.

Dekretacja

Treść operacji

Wn
96

Ma

1

Przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia
sprawozdania finansowego, zysku bilansowego roku 860
ubiegłego

800

2

Przeksięgowanie na koniec roku kosztów finansowych.

860

751

3

Przeksięgowanie na koniec roku pozostałych kosztów860
operacyjnych.

761

Typowe zapisy na stronie Ma konta 860 „Wynik finansowy”
Lp.

Dekretacja

Treść operacji

Wn

Ma

1

Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów na koniec roku

720

860

2

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych przychodów
750
finansowych.

860

3

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych pozostałych
760
przychodów operacyjnych.

860

Konta pozabilansowe:

976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami

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

Wydział Podatków i Opłat

W zakresie ewidencji dochodów podatkowych korzysta
syntetycznych:
011- Środki trwałe
020 - Wartości niematerialne i prawne
101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący
141 - Środki pieniężne w drodze
221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
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się między innymi z następujących kont

222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
226 - Długoterminowe należności budżetowe
240 - Pozostałe rozrachunki
310 - Materiały
720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych
760 – Pozostałe przychody operacyjne
761 – Pozostałe koszty operacyjne
800 - Fundusz jednostki
860 - Wynik finansowy
konta pozabilansowe:
976 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami
990 - Rozrachunki z osobami trzecimi
991 - Rozrachunki z inkasentami
Dla wyodrębnienia na kontach syntetycznych zapisów dotyczących dochodów podatkowych stosuje
się rozszerzenie ***-53-14, które umieszcza się po numerze konta syntetycznego.
53 – Działalność
14 – Dysponent
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Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych.
Ewidencję księgową dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego, podatku
od środków transportu osób prawnych i fizycznych oraz opłaty miejscowej, targowej, opłaty
od posiadania psa, opłaty skarbowej oraz należności ubocznych i opłaty prolongacyjnej, prowadzi się w
Wydziale Podatków i Opłat Referacie Księgowości Podatków i Opłat .
Przyjęte zasady rozliczeń wpłat i ewidencji podatków i opłat uwzględniają przepisy
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości i planu
kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761).

Dla prowadzenia ewidencji z tytułu podatków korzysta się z następujących bilansowych kont
syntetycznych planu kont urzędu:

Konto 011-53-14 – Środki trwałe – konto to służy do ewidencji zwiększenia wartości środków trwałych
z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy na rzecz gminy.
Na stronie Wn konta 011 księguje się przeniesienie własności rzeczy będących środkami trwałymi
na rzecz gminy, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej na podstawie umowy
pomiędzy podatnikiem a Prezydentem, w korespondencji ze stroną Ma konta 240.
Na stronie Ma konta 011 ujmuje się przeksięgowanie wartości środków trwałych przejętych
wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy z tytułu wygaśnięcia
zobowiązania podatkowego w korespondencji z kontem 800.
Konto 011 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 011 „Środki trwałe”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek
przeniesienia własności rzeczy będących środkami 011
trwałymi na rzecz gminy
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240

Typowe zapisy na stronie Ma konta 011 „Środki trwałe”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Przeksięgowanie wartości środków trwałych przejętych
wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw 800
majątkowych na rzecz Wydziału Finansów

011

2) Konto 020-53-14 – Wartości niematerialne i prawne – konto to służy do ewidencji zwiększenia
wartości niematerialnych i prawnych z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek
przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy na podstawie umowy pomiędzy
podatnikiem a Prezydentem, w korespondencji ze stroną Ma konta 240. Na stronie Wn konta 020
księguje się wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności praw
majątkowych na rzecz jednostki samorządu terytorialnego, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji
podatkowej.
Konto 020 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 020 „Wartości niematerialne i prawne”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek 020
przeniesienia własności rzeczy będących środkami
trwałymi na rzecz jednostki samorządu terytorialnego

240

Typowe zapisy na stronie Ma konta 020 „Wartości niematerialne i prawne”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Przeksięgowanie wartości środków trwałych przejętych
wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw 800
majątkowych na rzecz Wydziału Finansów

020

3) Konto 101-53-14 — Kasa ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu podatków i opłat, dokonywane
za pośrednictwem kasy:
Na stronie Wn konta 101 księguje się:
100

1) wpływ gotówki z tytułu podatków i opłat, w korespondencji ze stroną Ma konta 221 —
Należności z tytułu dochodów budżetowych lub ze stroną Ma konta 226 — Długoterminowe
należności budżetowe,
2) wpływ gotówki z rachunku bieżącego urzędu do kasy z przeznaczeniem na zwrot nadpłat oraz ich
oprocentowania, w korespondencji ze stroną Ma konta 141 — Środki pieniężne w drodze;
Na stronie Ma konta 101 księguje się rozchód gotówki:
A) przekazanie środków pieniężnych na rachunek bieżący urzędu, w korespondencji ze stroną
Wn konta 141 — Środki pieniężne w drodze,
B) zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania, a także zwroty opłaty skarbowej
w korespondencji ze stroną Wn konta 221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych
lub ze stroną Wn konta 226 — Długoterminowe należności budżetowe,
C) zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn konta
221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych lub ze stroną Wn konta 226 —
Długoterminowe należności budżetowe.
Obsługa kasowa dochodów z tytułu podatków i opłat w zakresie wpłat i wypłat gotówki
prowadzona jest przez pracowników Wydziału Finansów. Zapisów na koncie 101 dokonuje się na
podstawie dowodów księgowych załączonych do raportów kasowych pokwitowań z kwitariuszy
przychodowych K-103, wydruków komputerowych KP blankietów wpłat – polecenie przelewu/ wpłata
gotówkowa podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego od osób fizycznych dołączonych do decyzji
o ustaleniu podatków.
Na koncie 101 ujmuje się wpłaty oraz zwroty z tytułu podatków i opłat zgodnie z klasyfikacją
budżetową. Kontami przeciwstawnymi są konta 221 odpowiednie pod względem klasyfikacji
budżetowej. W przypadku gdy na koniec miesiąca środki pieniężne z kasy nie wpłyną na rachunek
bankowy wówczas kontem przeciwstawnym są konta analityczne 141 zgodnie z klasyfikacją budżetową.
Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasach.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 101 „Kasa”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wpłata do kasy należności z tytułu podatków i opłat

101

2.

Wpływy gotówki z rachunku bieżącego urzędu z
przeznaczeniem na zwrot nadpłat oraz ich 101
oprocentowania,

101

221, 226
141

Typowe zapisy za stronie Ma konta 101 „Kasa”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Przekazanie środków pieniężnych na rachunek bieżący
141
urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 140,

101

2.

Zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania, a
221
także zwroty opłaty skarbowej

101

3.

Zwroty podatnikom
nienależnymi,

101

wpłat

będących

kwotami

221

4) Konto 130-53-14 — Rachunek bieżący urzędu, ewidencjonuje się wpływy i zwroty z tytułu
podatków i opłat, dokonywane za pośrednictwem banku:
Na stronie Wn konta 130 księguje się:
a) wpływy z tytułu podatków i opłat, wpłacone na rachunek bieżący urzędu, w korespondencji ze
stroną Ma konta 221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych lub ze stroną Ma konta 226
— Długoterminowe należności budżetowe,
b) wpływy środków pieniężnych w drodze, w korespondencji ze stroną Ma konta 141 — Środki
pieniężne w drodze;
Na stronie Ma konta 130 księguje się rozchody środków pieniężnych zgromadzonych na tym koncie:
– pobrane z rachunku bieżącego urzędu do kasy środki pieniężne przeznaczone na zwrot nadpłat
oraz ich oprocentowania, w korespondencji ze stroną Wn konta 141 — Środki pieniężne w
drodze,
–

zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania, w korespondencji ze stroną Wn konta 221
— Należności z tytułu dochodów budżetowych lub ze stroną Wn konta 226 — Długoterminowe
należności budżetowe,

–

zwroty podatnikom wpłat będących kwotami nienależnymi, w korespondencji ze stroną Wn konta
221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych lub ze stroną Wn konta 226 —
Długoterminowe należności budżetowe.

Na stronie Ma tego konta ujmuje się również kwoty dochodów z tytułu podatków i opłat przekazane na
rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 222.
Do konta 130 prowadzona jest ewidencja analityczna wg podziału klasyfikacji budżetowej.
Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym
jednostki budżetowej.
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Typowe zapisy na stronie Wn konta 130 „Rachunek bieżący”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
1.

Wpływy z tytułu podatków, opłat oraz kwot
nienależnych (w tym oprocentowanie rachunku 130
bankowego), wpłacone na rachunek bieżący urzędu

221,226

2.

Wpływy środków pieniężnych w drodze

141

130

Typowe zapisy na stronie Ma konta 130 „Rachunek bieżący”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Pobrane z rachunku bieżącego urzędu do kasy środki
1.
pieniężne przeznaczone na zwrot nadpłat oraz ich 141
oprocentowania
Zwroty podatnikom nadpłat oraz ich oprocentowania,
2.
221
oraz zwroty opłaty skarbowej
Zwroty podatnikom wpłat będących kwotami
3.
221
nienależnymi
Przekazanie dochodów z tytułu podatków i opłat na
4.
222
rachunek budżetu

Ma
130
130
130
130

5) Konto 141-53-14 — Środki pieniężne w drodze ewidencjonuje się środki pieniężne znajdujące
się między kasą urzędu a jego rachunkiem bieżącym:
Na stronie Wn konta 141 księguje się pobranie środków pieniężnych:
 z kasy w celu przekazania na rachunek bieżący urzędu, w korespondencji ze stroną Ma konta 101
— Kasa,
 z rachunku bieżącego urzędu w celu przekazania do kasy, w korespondencji ze stroną Ma konta
130 — Rachunek bieżący urzędu;
Na stronie Ma konta 141 księguje się przekazanie środków pieniężnych w drodze:
a) na rachunek bieżący urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 130 — Rachunek bieżący
urzędu,
b) do kasy, w korespondencji ze stroną Wn konta 101 — Kasa.
Konto 141 może wykazywać saldo Wn , które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 141 – „Środki pieniężne w drodze”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
Pobranie środków pieniężnych z kasy w celu 141
1.
101
przekazania na rachunek bieżący urzędu
2.
Pobranie środków pieniężnych z rachunku bieżącego 141
130
103

w celu przekazania do kasy

Typowe zapisy na stronie Ma konta 141 – „Środki pieniężne w drodze”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
Przekazanie środków pieniężnych w drodze na
1.
130
141
rachunek bieżący urzędu
2.

Przekazanie środków pieniężnych w drodze do kasy

101

141

6) Konto 221-53-14 — Należności z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się należności
z tytułu dochodów budżetowych.
Na stronie Wn konta 221 księguje się:
1.

przypisy należności, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 — Przychody z tytułu
dochodów budżetowych,

2.

odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej — na podstawie
dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 720 — Przychody z tytułu
dochodów budżetowych,

3.

zwroty nadpłat podatków i opłat oraz zwroty opłaty skarbowej w korespondencji ze stroną
Ma konta 130 — Rachunek bieżący urzędu, jeśli zwrot następuje na rachunek bieżący
podatnika, albo konta 101 — Kasa, jeśli zwrot następuje z kasy urzędu,

4.

wypłaty należnego podatnikom oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty; zapisu
dokonuje się na podstawie dokumentu wypłaty, w korespondencji ze stroną Ma konta 130 —
Rachunek bieżący urzędu, jeśli zwrot następuje na rachunek bieżący podatnika, albo konta
101 — Kasa, jeśli zwrot następuje z kasy urzędu.

5.

Przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych z tytułu podatków w
wysokości raty za dany rok, w korespondencji ze stroną Wn konta 226- Długoterminowe
należności budżetowe.

Na stronie Ma konta 221 księguje się:
a)

odpisy należności, w korespondencji ze stroną Wn konta 720 — Przychody z tytułu
dochodów budżetowych,

b)

odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty,
w korespondencji ze stroną Wn konta 720 — Przychody z tytułu dochodów budżetowych,

c)

wpłaty dokonane przelewem albo za pośrednictwem poczty, w korespondencji
ze stroną Wn konta 130 — Rachunek bieżący urzędu,
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d)

wpłaty dokonane do kasy urzędu, w korespondencji ze stroną Wn konta 101 — Kasa,

e)

wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw
majątkowych na rzecz gminy, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej,
w korespondencji ze stroną Wn 240 – Pozostałe rozrachunki,

f)

wygaśnięcie

zobowiązania

podatkowego

wskutek

potrącenia,

o

którym

mowa

w art. 65 §1 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 — Należności
z tytułu dochodów budżetowych,
g)

zapłatę dokonaną za pośrednictwem banku, który obciążył rachunek bieżący podatnika z
tytułu zapłaty podatku, ale nie przekazał tych środków na rachunek bieżący urzędu,
w korespondencji ze stroną Wn konta 221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych,

h)

przeniesienie należności krótkoterminowych do długoterminowych z tytułu podatków,
w korespondencji ze stroną Wn konta 226 — Długoterminowe należności budżetowe.

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu dochodów
budżetowych, a saldo Ma-stan zobowiązań z tytułu nadpłat podatków i opłat.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

221

720

221

720

221

130,101

221

720

221

226

2.

3.

4.
5.

Przypisy należności z tytułu podatków i opłat
Odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie
wpłaconej
Zwroty nadpłat podatków i opłat, opłaty skarbowej
wraz z należnym oprocentowaniem oraz zwroty wpłat
będących
kwotami
nienależnymi(w
tym
oprocentowanie rachunku bankowego), a także odsetki
od środków na rachunku bankowym
Przypis odsetek należnych od zaległości podatkowych
na koniec kwartału
Przeniesienie
należności
podatkowych
z
długoterminowych na krótkoterminowe - wymagalne
powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego

Typowe zapisy na stronie Ma konta 221 – „Należności z tytułu dochodów budżetowych”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
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1.

Odpisy należności z tytułu podatków i opłat

720

221

2.

Odpisy
z
tytułu
należnego
podatnikowi
720
oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty

221

3.

Wpłaty dokonane przelewem albo za pośrednictwem
130
poczty

221

4.

Wpłaty dokonane do kasy urzędu

101

221

5.

Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek
przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych 240
na rzecz gminy

221

6.

Odpisy odsetek należnych od zaległości podatkowych
720
przypisanych na koniec kwartału

221

7.

Przeniesienie
należności
podatkowych
z
krótkoterminowych na długoterminowe - wymagalne 226
powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego

221

8.

Wyksięgowanie odsetek od zaległości podatkowych
720
należnych a niezapłaconych – na początku kwartału

221

9.

Odpisy z tytułu przedawnienia, umorzenia zaległości
720
podatkowych

221

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest dla każdego podatnika i inkasenta na odrębnych kontach
w każdym podatku, opłacie, natomiast ewidencja wpływów do wyjaśnienia z tytułu podatków i opłaty
skarbowej prowadzona jest wg kartotek zbiorczych odpowiednio dla:
a) Wpływy do wyjaśnienia opłaty skarbowej – 999998
b) Wpływy do wyjaśnienia z tytułu podatków – 999997

W systemie Egeria konta 221 i 226 w Księdze Głównej ujmowane są syntetycznie. Odczytanie stanu
należności i nadpłat z tych kont w rozbiciu na poszczególne klasyfikacje budżetowe jest możliwe
z raportu „Należności i nadpłat” i „Dzienniku obrotów-Obrotówka” z modułu Należności
i Zobowiązania.

7) Konto 222-53-14 - Rozliczenie dochodów budżetowych służy do ewidencji rozliczenia
zrealizowanych przez Wydział Podatków i Opłat.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji
odpowiednio z kontem 130
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego roczne przeksięgowania
zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych.
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Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych
zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu.
Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych
pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 222 – „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.
2.

Przekazanie zrealizowanych dochodów z tytułu
222
podatków i opłat
Przekazanie zrealizowanych dochodów z tytułu
podatków i opłat lecz nieprzelanych do budżetu do 222
końca roku

130
130

Typowe zapisy na stronie Ma konta 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Przeksięgowanie sumy zrealizowanych dochodów na
800
podstawie rocznego sprawozdania budżetowego

222

8) Konto 226-53-14 — Długoterminowe należności budżetowe ewidencjonuje się rozrachunki z tytułu
podatków w następujący sposób:
Na stronie Wn konta 226 księguje się przeniesienie należności krótkoterminowych
do długoterminowych, w korespondencji ze stroną Ma konta 221— Należności z tytułu dochodów
budżetowych;
Na stronie Ma konta 226 księguje się zmniejszenie należności długoterminowej w wyniku
dokonanej wpłaty.
Ewidencja polega na ujmowaniu należności podatkowych, które stają się wymagalne w ciągu
12 miesięcy od dnia bilansowego, na koncie 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych".
Natomiast należności podatkowe wymagalne w okresie powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego, będą
ewidencjonowane na koncie 226 - "Długoterminowe należności budżetowe".
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 226 – „ Długoterminowe należności budżetowe”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
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1.

Wn

Ma

Przeniesienie
należności
podatkowych
z
krótkoterminowych na długoterminowe - wymagalne 226
powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego

221

Typowe zapisy na stronie Ma konta 226 - „ Długoterminowe należności budżetowe”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
1.

Wpłata należności podatkowych długoterminowych

101,130

2.

Przeniesienie
należności
podatkowych
z
długoterminowych na krótkoterminowe - wymagalne 221
powyżej 12 miesięcy od dnia bilansowego

226
226

9) Konto 240-53-14 – Pozostałe rozrachunki – na koncie tym ewidencjonuje się przeniesienia własności
rzeczy lub praw majątkowych na rzecz gminy w okresie od podpisania umowy pomiędzy podatnikiem
a Prezydentem do wydania decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zobowiązania podatkowego.
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek
przeniesienia własności rzeczy będących środkami trwałymi na rzecz gminy, o którym mowa
w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej na podstawie decyzji stwierdzającej wygaśnięcie zobowiązania
podatkowego, w korespondencji ze stroną Ma konta klasyfikacji budżetowej 221.
Na stronie Ma konta 240 ujmuje się przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na podstawie umowy pomiędzy podatnikiem a Prezydentem
w korespondencji z kontem 011 lub 020.
Konto 240 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 240 – „Pozostałe rozrachunki”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
Wygaśnięcie zobowiązania podatkowego, o którym
mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej na
1.
240
221
podstawie
decyzji
stwierdzającej
wygaśnięcie
zobowiązania podatkowego

Typowe zapisy na stronie Ma konta 240 - „Pozostałe rozrachunki”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
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Ma

1.

Przeniesienie własności rzeczy lub praw majątkowych
na rzecz jednostki samorządu terytorialnego na 011,020
podstawie umowy pomiędzy podatnikiem a
Prezydentem

240

10. 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.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

290

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności

761

Typowe zapisy na stronie Ma konta 290 – „Odpisy aktualizujące należności”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1.

761

290

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności

11) Konto 310-53-14 – Materiały – konto to służy to ewidencji zwiększenia wartości materiałów z
tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego wskutek przeniesienia własności rzeczy.
Na stronie Wn konta 310 księguje się wygaśnięcie zobowiązania podatkowego wskutek
przeniesienia własności rzeczy niebędących środkami trwałymi ani prawami majątkowymi na rzecz
gminy, o którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, w korespondencji ze stroną Ma konta
240.
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Na stronie Ma konta 310 ujmuje się przeksięgowanie wartości materiałów przejętych wskutek
przeniesienia własności rzeczy niebędących środkami trwałymi ani prawami majątkowymi na rzecz
gminy z tytułu wygaśnięcia zobowiązania podatkowego w korespondencji z kontem 800.
Konto 310 nie wykazuje salda.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 310 – „Materiały”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji

1.

Przeniesienia własności rzeczy niebędących środkami
trwałymi ani prawami majątkowymi na rzecz gminy, o
310
którym mowa w art. 66 § 1 pkt 2 Ordynacji
podatkowej

240

Typowe zapisy na stronie Ma konta 310 „Materiały”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Przeksięgowanie wartości materiałów przejętych
wskutek przeniesienia własności rzeczy lub praw 800
majątkowych na rzecz Wydziału Finansów

310

12) Konto 720-53-14 — Przychody z tytułu dochodów budżetowych ewidencjonuje się przychody
z tytułu podatków i opłat w następujący sposób:
Na stronie Wn konta 720 księguje się:
a) odpisy z tytułu podatków i opłat, umorzenia podatków i opłat, przedawnienia podatków i opłat,
w korespondencji ze stroną Ma konta 221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych,
b) odpisy z tytułu należnego podatnikowi oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty,
w korespondencji ze stroną Ma konta 221 — Należności z tytułu dochodów budżetowych;
Na stronie Ma konta 720 księguje się:
a) przypisy z tytułu podatków i opłat, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 — Należności
z tytułu dochodów budżetowych,
b) odsetki za zwłokę, prolongata i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej — na podstawie
dokumentu wpłaty, w korespondencji ze stroną Wn konta 221 — Należności z tytułu dochodów
budżetowych.

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.
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Typowe zapisy na stronie Wn konta 720– „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
Odpisy z tytułu podatków oraz należnego podatnikom
1.
720
221
oprocentowania za nieterminowy zwrot nadpłaty
Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów na koniec
2.
720
860
roku
Wyksięgowanie odsetek od zaległości podatkowych
3.
720
221
należnych a niezapłaconych – na początku kwartału

Typowe zapisy na stronie Ma konta 720– „Przychody z tytułu dochodów budżetowych”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
1.
Przypisy z tytułu podatków
221
720
Wpłata odsetki za zwłokę od należności podatkowych
2.
221
720
oraz innych należności ubocznych (zapis równoległy)
Przypis odsetek należnych od zaległości podatkowych
3.
221
720
na koniec kwartału

Konto 760-53-14 – Pozostałe przychody operacyjne

Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio
z podstawową działalnością jednostki (niepodlegające ewidencji na koncie 720).
W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 860
(Wn konto 760). Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
Dekretacja
Lp. Treść operacji

1.

Wn

Ma

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych pozostałych
760
przychodów operacyjnych.

860

Typowe zapisy na stronie Ma konta 760 „Pozostałe przychody operacyjne”
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Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn

Ma

1.

Zmniejszenie odpisów aktualizujących wartość należności

290

760

2.

Przedawnienie zobowiązań podatkowych (nadpłaty)

221

760

3.

Przypis kwoty należnej z mocy prawa w zw. z art. 27a
221
ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji

760

13. Konto 761 –53-14 - „Pozostałe koszty operacyjne”
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio ze zwykłą działalnością jednostki,
w szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się odpisy aktualizujące należności oraz odpisy
przedawnionych i umorzonych należności (w tym związanych z art. 27a ustawy o postępowaniu
egzekucyjnym w administracji).
W końcu roku obrotowego pozostałe koszty operacyjne przenosi się na stronę Wn konta 860.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

761

290

761

221

Utworzenie odpisów aktualizujących wartość należności
1.

2.

Odpisanie należności umorzonych lub przedawnionych

Typowe zapisy na stronie Ma konta 761 – „Pozostałe koszty operacyjne”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn

Ma

1.

Rozwiązanie odpisów aktualizujących wartość należności

290

761

2

Przeniesienie pozostałych kosztów operacyjnych na koniec
roku

860

761
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12) Konto 800-53-14 – Fundusz jednostki
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma – jego zwiększenia,
w szczególności:
–

przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty
bilansowej roku ubiegłego z konta 860;

–

przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych
z konta 222;

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 800 – „Fundusz jednostki”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

2.

Przeksięgowanie sumy zrealizowanych dochodów na
800
podstawie rocznego sprawozdania budżetowego
Wartość środków trwałych przejętych wskutek
przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych
800
na rzecz gminy z tytułu wygaśnięcia zobowiązania
podatkowego

222

011,020,310

Typowe zapisy na stronie Ma konta 800– „Fundusz jednostki”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego za
rok ubiegły pod datą przyjęcia sprawozdania 860
finansowego

800

13) Konto 860 – 53-14 - Wynik finansowy – służy do ustalenia wyniku finansowego Wydziału
Podatków i Opłat.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 860 – „ Wynik finansowy”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
Przeniesienie pozostałych kosztów operacyjnych na
860
761
1.
koniec roku
2.

Przeksięgowanie dodatniego wyniku finansowego za 860
rok ubiegły pod datą przyjęcia sprawozdania
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800

finansowego

Typowe zapisy na stronie Ma konta 860– „ Wynik finansowy”
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.
2.

Przeksięgowanie na koniec roku osiągniętych
760
pozostałych przychodów operacyjnych .
Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów na koniec
720
roku

860
860

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.
Wydział Podatków i Opłat w zakresie ewidencji dochodów podatkowych korzysta z następujących kont
pozabilansowych:
Konto 976-53-14 – Wzajemne rozliczenia między jednostkami
Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami w celu
sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.
1) konto 990 - Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za zobowiązania
podatkowe podatnika służy do ewidencji kwot należnych od osób trzecich i realizacji tych zobowiązań.
Księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu.
Jeżeli orzeczono o odpowiedzialności solidarnej dwóch lub więcej osób trzecich, dla każdej z tych
osób otwiera się osobne pozabilansowe konto szczegółowe do bilansowego konta szczegółowego tego
samego podatnika, na każdym koncie osoby trzeciej przypisując kwotę lub kwoty wynikające z decyzji
orzekającej odpowiedzialność osób trzecich.
Na poziomie pozabilansowych kont szczegółowych księgowań dokonuje się na koncie tej osoby
trzeciej, której dotyczy dowód księgowy, z zastrzeżeniem, że wpłaty oraz zwroty nadpłat, dotyczące kwot
określonych w ust. 2, księguje się równocześnie na koncie podatnika, do którego prowadzone jest konto
osoby trzeciej.
Stan zobowiązań i ich realizacji określa się na podstawie zapisów na bilansowym koncie
szczegółowym podatnika, dla którego orzeczono odpowiedzialność osoby trzeciej lub osób trzecich.
Gdy na bilansowym koncie podatnika kwota zobowiązań, podlegających zapłacie przez osobę lub osoby
trzecie, zostanie zrównoważona sumą wpłat tych osób, wtedy zobowiązanie wygasa. Tym samym
wygasają również zobowiązania osoby lub osób trzecich z tego tytułu. Jeżeli, w przypadku kilku osób
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trzecich, po wygaśnięciu zobowiązania, na pozabilansowym koncie osoby trzeciej część przypisanej jej
kwoty należności pozostanie niezrównoważona wpłatami tej osoby, wtedy ta część kwoty podlega
odpisaniu. Odpisania dokonuje się na podstawie dokumentu wewnętrznego.

2) Konto 991 – Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich podatków podlegających
przypisaniu na kontach podatników ewidencjonuje się kwoty należne do pobrania i pobrane przez
inkasentów. Na stronie Wn konta 991 księguje się przypisy w wysokości należności do pobrania oraz
odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej. Natomiast na stronie Ma konta 991
księguje się wpłaty kwot pobranych dokonane na rachunek bieżący urzędu lub do kasy oraz odpisy kwot
należności przypisanych inkasentowi do pobrania, ale niepobranych. Księgowań dokonuje się nie
stosując zasady dwustronnego zapisu.
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5. Zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania
z kontami księgi głównej jednostki samorządu terytorialnego

I. konta bilansowe
Na kontach syntetycznych obowiązuje zasada podwójnego zapisu, natomiast na kontach
analitycznych zapisy są powtórzeniem zapisu z konta syntetycznego. Na kontach analitycznych
obowiązuje tzw. zapis powtarzany, polegający na tym, że księgowanie na koncie analitycznym jest
wykonywane po tej samej stronie oraz w tej samej kwocie co na koncie syntetycznym, do którego
konto jest prowadzone.

Zgodność księgowania na kontach syntetycznych z kontami analitycznymi jest sprawdzana okresowo
za pomocą zestawienia obrotów i sald kont analitycznych prowadzonych do konta syntetycznego.
Zestawienie obrotów i sald sporządza się na koniec każdego okresu sprawozdawczego.

Stwierdzone błędy w zapisach podlegają skorygowaniu za pomocą storna na podstawie polecenia
księgowania (PK).
Stosuje się Storno czerwone (ujemne).
Polega ono na korekcie zapisem ujemnym zapisu błędnego. Zapis stornujący jest wykonywany po tej
samej stronie konta co zapis błędny, a przy sumowaniu obrotów konta jest odejmowany. W przypadku
ręcznego wypełniania dokumentu PK - zapisu dokonuje się kolorem czerwonym (lub ujmuje się w ramkę),
co oznacza zapis ujemny. Storno czerwone nie wpływa na obroty stornowanych kont.
W celu udokumentowania zapisów księgowych stosuje się następujące dowody księgowe wewnętrzne
stwierdzające dokonanie operacji gospodarczej podlegającej ujęciu w księgach rachunkowych. Dowodem
księgowym jest wydruk z systemu księgowo-finansowego dokumentu o symbolu PK.
Na podstawie art. 21 ust. la ustawy o rachunkowości, ustala się, że na ww. dowodzie księgowym można
zaniechać zamieszczania podpisów wystawcy dowodu oraz osoby, której wydano lub od której przyjęto
składniki aktywów oraz stwierdzenia sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujęcia w księgach
rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych
(dekretacja) oraz podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania. W rozumieniu przepisów art. 21 ustawy
o rachunkowości sprawozdania budżetowe Rb-27, Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-28NWS są dowodami
księgowymi i zgodnie z wyżej cytowanym przepisem można zaniechać zakwalifikowania dowodu do ujęcia
w księgach rachunkowych przez wskazanie sposobu ujęcia dowodu w księgach rachunkowych
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(dekretacja) oraz podpisu osoby odpowiedzialnej za te wskazania. Sposób ujęcia dowodów księgowych
-sprawozdań budżetowych Rb-27, Rb-27S, Rb-28S oraz Rb-28NWS znajduje się w zbiorach danych
programu finansowo - księgowego - Księga główna – Księguj - Dowody zaksięgowane - Księgowanie.
Do systemu finansowo - księgowego wprowadza się ostateczną wersję sprawozdania (dotyczy wszystkich
rodzajów sprawozdań budżetowych). W sytuacji, gdy jednostka złoży korektę sprawozdania, to do systemu
może zostać wprowadzona tylko korekta. Nie wprowadzone sprawozdanie do systemu zostanie
oznakowane symbolem „NW". Natomiast w sytuacji, gdy jednostka złoży w obowiązującym terminie
sprawozdanie, zostanie ono wprowadzone do systemu i zadekretowane, następnie jednostka dostarczy
korektę, w systemie będą wprowadzone oba sprawozdania: pierwotne i korekta.
Występujący w treści operacji gospodarczej skrót „AD” – automat dekretujący, wprowadzanej do systemu
wyciągiem bankowym, oznacza, że dekret tej operacji został stworzony automatycznie przez system.
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Zespół 1 - Środki pieniężne

Konta zespołu 1 służą do ewidencji:
–

środków pieniężnych budżetu gminy przechowywanych na podstawowym rachunku bankowym,
na rachunkach lokat terminowych, na wyodrębnionych rachunkach bankowych na realizację zdań
współfinansowanych z budżetu środków europejskich,

–

środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki,

–

kredytów bankowych w walucie polskiej i w walutach obcych,

–

środków pieniężnych w drodze.

Konto 133 - „Rachunek budżetu"

Konto 133 - służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach
budżetu.
Zapisy na koncie 133 dokonywane są wyłącznie na podstawie dowodów bankowych i muszą być zgodne
z ewidencją banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie bankowym, dokonuje się ewidencji zgodnie
z wyciągiem, natomiast różnice wynikające z błędu ewidencjonuje się na konto 240, jako ,.sumy
do wyjaśnienia". Różnice te wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego
sprostowanie błędu.
W przypadku wyodrębnionych rachunków bankowych na realizację zdań współfinansowanych z budżetu
środków europejskich, zgodnie z zawartą umową lub porozumieniem, na podstawie wyciągu bankowego,
wprowadza się następujące operacje gospodarcze:

Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wpływ środków pieniężnych z budżetu środków europejskich.

133

240, 901

2.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

133

224, 240, 901

3.
4.
5.

Wypływ środków związanych z opłacaniem faktur i innych
223
równoważnych dokumentów.
Wypłaty z rachunku środków na pokrycie wydatków jednostek
223
budżetowych (zasilenia).
Zwrot odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.
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224, 240

133
133
133

W powyższym przypadku ewidencja szczegółowa do konta 133 umożliwia ustalenie stanu środków
pieniężnych na każdym wyodrębnionym rachunku bankowym na zadanie współfinansowane z budżetu
środków europejskich.
Wpływ na rachunek gminy dochodów budżetowych oraz przekazanie środków na wydatki budżetowe
ewidencjonuje się na koncie wydzielonym dla każdej jednostki zbudowanym w następujący sposób:
133-xxxx-nrkth-00500, gdzie xxxx oznacza cztery ostatnie cyfry rachunku bankowego w formacie NRB;
nrkth oznacza numer jednostki w module Centralna Kartoteka Kontrahentów programu EGERIA; 00500
oznacza Wpływy/wypływy. Z dniem 31 grudnia salda z ww. wydzielonych kont przenosi się na 133-xxxx000001-00500 poleceniem księgowania o typie PKZ – Polecenie księgowania zamknięcia roczne.

W przypadku wpływu środków, od których odsetki przypadają do zwrotu zgodnie z umową/
porozumieniem, odsetki wylicza się od dnia wpływu do dnia przekazania środków do jednostki. Dekret
133/224 dotyczący odsetek tworzy się na wyciągu bankowym w dniu, w którym nastąpił wpływ środków
na rachunek prowadzony w Wydziale Budżetu (pomniejszając odsetki „wirtualna konsolidacja” o
wyliczone odsetki podlegające zwrotowi).
W przypadku gdy w/w środki wpłyną na rachunek Wydziału Budżetu w jednym miesiącu a przelew
środków dla jednostki nastąpi w następnym miesiącu, wówczas odsetki wylicza się następująco:
1. do ostatniego dnia danego miesiąca, w którym wpłynęły środki, dekret tworzy się na wyciągu
bankowym w dniu wpływu środków (pomniejszając odsetki „wirtualna konsolidacja” o wyliczone
odsetki podlegające zwrotowi),
2. od pierwszego dnia następnego miesiąca do dnia przekazania środków do jednostki, dekret
tworzy się na wyciągu bankowym w dniu, w którym środki zostały przekazane do jednostki
(pomniejszając odsetki „wirtualna konsolidacja” o wyliczone odsetki podlegające zwrotowi).

Z dniem 31 grudnia (po sporządzeniu sprawozdania rocznego: zbiorczego, jednostkowego, cząstkowego
(jednostkowego organu, bez UMO) z dochodów Rb-27S), niewykorzystane w danym roku i oddane do
dnia 31 stycznia

następnego roku, dotacje celowe z budżetu państwa, środki na realizację zadań

współfinansowanych z budżetu środków europejskich, poleceniem księgowania (PK) ewidencjonuje się
zapisem:
Wn konto analityczne:
133-xxxx-000001-75814-0970D-ccccc-aaa – zwrot środków z budżetu państwa,
133-xxxx-000001-75814-0920D-ccccc-aaa – zwrot odsetek od środków z budżetu państwa,
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133-xxxx-000001-75814-0977D-ccccc-aaa – zwrot środków na realizację zadań współfinansowanych z
budżetu środków europejskich,
133-xxxx-000001-75814-0979D-ccccc-aaa – zwrot środków na realizację zadań współfinansowanych z
budżetu państwa w związku z realizacją projektu finansowanego z udziałem środków europejskich,
gdzie:
xxxx – oznacza cztery ostatnie cyfry rachunku bankowego,
ccccc – oznacza numer zadania,
aaa- oznacza źródło finansowania,
Ma konta analityczne z odpowiednią klasyfikacją budżetową:
133-xxxx-000001 – rozdział – paragraf – zadanie – źródło, gdzie rozdział, paragraf, zadanie, źródło
odpowiada wartościom, na których wprowadzono plan dochodów.
Konto 133 może wykazywać saldo Wn.
Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu. Operację gospodarczą
wykorzystania kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu ewidencjonuje się na
koncie 134, w tym przypadku konto 133 wykazuje saldo 0.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 133 „Rachunek budżetu"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wpływ środków na rachunek budżetu dochodów zrealizowanych przez 133
jednostki budżetowe.

222

2.

Zwrot środków - w nadmiernej wysokości przekazanych na
rachunek budżetu dochodów budżetowych przez jednostki
budżetowe (wprowadzony do prowadzonych ręcznie ksiąg 133
rachunkowych budżetu zapisem czerwonym lub do prowadzonych
komputerowo ksiąg rachunkowych zapisem ujemnym).

222

3.

Wpływ środków na rachunek budżetu z kredytu bankowego.

133

134

4.

Wpływ środków na rachunek budżetu dotyczących dochodów 133
zainkasowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.
Zwrot środków - w nadmiernej wysokości przekazanych na
rachunek budżetu dochodów osiąganych przez urzędy skarbowe na rzecz
gminy - jednorazowo zgodnie z zasadą istotności - (wprowadzony do 133
prowadzonych ręcznie ksiąg rachunkowych budżetu zapisem czerwonym
lub do prowadzonych komputerowo ksiąg rachunkowych zapisem
ujemnym).

140,
909

Wpływ na rachunek budżetu dochodów własnych budżetu.

901

5.

6.

120

133

224

224,

7.

Wpływ na rachunek budżetu nadwyżki środków obrotowych od 133
zakładów budżetowych.

901

8.

Wpływ środków zaliczanych do należności finansowych na 133
rachunek budżetu tytułem np. spłaty pożyczki udzielonej przez gminę.

250

9.

Wpływ na rachunek budżetu odsetek oraz opłaty manipulacyjnej od 133
pożyczek udzielonych przez gminę.
Wpływ na rachunek budżetu odsetek od środków na rachunku
podstawowym, lokat terminowych oraz rachunku środków na 133
niewygasające wydatki.
Wpływ na rachunek budżetu środków z tytułu zaciągniętych
zobowiązań
finansowych,
tj.
zaciągniętych
pożyczek 133
i wyemitowanych instrumentów finansowych (sprzedanych przez
gminę własnych obligacji).

250

10.

11.

12.
13.

Wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w
terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego będący 133
ostatecznym rozliczeniem należnych udziałów.
Wpływ na rachunek budżetu środków pieniężnych z tytułu dotacji 133
i subwencji dotyczących następnego roku budżetowego.

901

260

224
909

14.

Wpływ na rachunek budżetu środków pieniężnych w drodze z innych
budżetów, jeżeli zostały przekazane w poprzednim okresie 133
sprawozdawczym, a objęte wyciągiem bankowym pod datą
następnego okresu sprawozdawczego.

140

15.

Wpływ na rachunek budżetu dochodów budżetu państwa.

133

224

16.

Wpływ na rachunek budżetu środków z tytułem do wyjaśnienia.

133

240

17.

Wpływ na rachunek budżetu środków będących zwrotami dotacji
celowych w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po roku 133
którego dotyczyły.

224

Wypływ z rachunku budżetu: środków będących zwrotami
niewykorzystanych dotacji, nadpłat z tytułu opłat za pobyt w DPS,
tym
samym
roku
budżetowym (wprowadzony do 133
18. w
prowadzonych ręcznie ksiąg rachunkowych budżetu zapisem
czerwonym lub do prowadzonych komputerowo ksiąg rachunkowych
zapisem ujemnym).
Wypływ z rachunku budżetu środków będących zwrotami nadpłaty
pożyczek remontowych (w tym opłaty manipulacyjnej) w tym samym
19. roku budżetowym (wprowadzony do prowadzonych ręcznie ksiąg 133
rachunkowych budżetu zapisem czerwonym lub do prowadzonych
komputerowo ksiąg rachunkowych zapisem ujemnym).

20.

Wpływ środków od innej jednostki samorządu terytorialnego lub
innego podmiotu na rachunek budżetu, zgodnie z zawartą umową lub 133
porozumieniem
o
realizacji
wspólnych
zadań
bieżących
i inwestycyjnych.

121

901

250

901

21.

Wpływ na rachunek budżetu dotacji celowych z budżetu państwa na
finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych własnych oraz 133
zleconych realizowanych przez gminę.

901

22.

Wpływ subwencji na rachunek budżetu.

133

901

23.

Wpływ środków z tytułu sprzedaży akcji i udziałów w spółkach.

133

901

24.

Wpływ na rachunek budżetu środków tytułem dywidendy od 133
udziałów, akcji i funduszu założycielskiego.

901

25.

Wpływ na rachunek budżetu przychodów z tytułu prywatyzacji.

133

968

26.

Wpływ dochodów budżetowych pobranych przez urzędy skarbowe 133
a przekazanych w styczniu następnego roku.

909

27.

Przekazanie niewykorzystanych
rachunek bieżący gminy.

na 133

901

28.

Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wpływów.

133

240

29.

Otwarcie lokaty.

133

240

30.

Naliczenie odsetek od lokaty.

133

240

niewygasających

wydatków

Typowe zapisy na stronie Ma konta 133 „Rachunek budżetu"
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
1.

Wypłaty z rachunku budżetu środków na pokrycie wydatków 223
jednostek budżetowych (zasilenia).

133

2.

Zwrot środków na pokrycie wydatków jednostek budżetowych
(wprowadzony do prowadzonych ręcznie ksiąg rachunkowych 223
budżetu zapisem czerwonym lub do prowadzonych komputerowo ksiąg
rachunkowych zapisem ujemnym).

133

3.

Własne wydatki budżetu, w tym spłaty odsetek od kredytów
bankowych oraz innych zobowiązań finansowych, prowizji
bankowych.
902
Wypływ z rachunku budżetu środków będących zwrotami nadpłat z tytułu
opłat za pobyt w DPS oraz zwrotami nadpłat pożyczek remontowych (w
tym opłaty manipulacyjnej) zwracanych w następnych latach budżetowych.

133

4.

Wypłaty z tytułu spłaty kredytu.

134

133

5.

Wypływ środków z podstawowego rachunku gminy na rachunek
140
środków na niewygasające wydatki.

133

122

6.

Wypłaty z tytułu spłaty zobowiązań finansowych, tj. zaciągniętych
pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych 260
(sprzedanych przez gminę własnych obligacji).

133

7.

Udzielone pożyczki ze środków budżetu.

250

133

8.

Wypływ z rachunku budżetu środków z tytułem do wyjaśnienia lub 240
przeksięgowanie na właściwe konto.

133

9.

Wypływ z rachunku budżetu dochodów budżetu państwa.

224

133

10.

Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wypłat

240

133

11.

Wypłata lokaty

240

133

12.

Wypłata odsetek od lokaty

240

133

Konto 134 - „Kredyty bankowe"
Konto 134 - służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie
budżetu.
Ewidencję szczegółową do konta 134 prowadzi się z sposób umożliwiający ustalenie stanu
zadłużenia według umów kredytowych. Konto analityczne zawiera segment - numer umowy - zawierający
sześć znaków faktycznego numeru umowy kredytowej
Typowe zapisy na stronie Wn konta 134 „Kredyty bankowe"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wypłaty z tytułu spłaty kredytu.

134

133

2.

Umorzenie kredytu bankowego.

134

901, 962

3.

Dodatnie różnice kursowe od zaciągniętych kredytów w walutach 134
obcych.

962

4.

Spłata naliczonych odsetek, jeżeli następuje w następnym okresie
134
sprawozdawczym.

909

Typowe zapisy na stronie Ma konta 134 „Kredyty bankowe"
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
123

1.

Wpływ środków na rachunek budżetu z kredytu bankowego.

133

134

2.

Zaciągnięcie bezgotówkowego kredytu na finansowanie budżetu.

223

134

3.

Ujemne różnice kursowe od zaciągniętych kredytów w walutach 962
obcych.

134

4.

Naliczenie odsetek zwiększających kwotę kredytu, jeżeli spłata następuje
909
w następnym okresie sprawozdawczym.

134

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 i muszą być
zgodne z ewidencją banku. Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych
na rachunku środków na niewygasające wydatki.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki"
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
Wpływ środków z podstawowego rachunku gminy na rachunek 135
1.
140
środków na niewygasające wydatki.
2.

Zwrot środków od jednostek realizujących zadania ze środków na
135
niewygasające wydatki.

225

3.

Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wpłat.

135

240

4.

Wpływ na rachunek bankowy środków z tytułem do wyjaśnienia.

133

240

5.

Wpływ odsetek od środków na rachunku środków na niewygasające
135
wydatki.

901

Typowe zapisy na stronie Ma konta 135 „Rachunek środków na niewygasające wydatki"
Dekretacja
Lp. Treść operacji
124

Wn

Ma

1.

Środki przelane z rachunku na pokrycie wydatków jednostek
225
budżetowych.

135

2.

Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wypłat.

240

135

3.

Wypływ z rachunku bankowego środków z tytułem do wyjaśnienia lub
240
przeksięgowanie na właściwe konto.

135

4.

Przekazanie niewykorzystanych
rachunek podstawowy gminy.

135

niewygasających

wydatków

na

904

Konto 140 - „Środki pieniężne w drodze"
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym:
–

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,

–

przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie
sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym
okresie sprawozdawczym.

–

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.

Przyjmuje się, że środki pieniężne w drodze ewidencjonuje się tylko na przełomie okresów
sprawozdawczych.
Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 140 „Środki pieniężne w drodze"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Kwoty środków pieniężnych w drodze.

140

2.

Wypływ środków z podstawowego rachunku gminy na rachunek
140
środków na niewygasające wydatki.

222, 224
133

Typowe zapisy na stronie Ma konta 140 „Środki pieniężne w drodze"
Dekretacja
Wn
Ma

Lp. Treść operacji
125

1.

Wpływ na rachunek budżetu środków pieniężnych w drodze z innych
budżetów, jeżeli zostały przekazane w poprzednim okresie 133
sprawozdawczym, a objęte wyciągiem bankowym pod datą
następnego okresu sprawozdawczego.

140

2.

Wpływ środków z podstawowego rachunku gminy na rachunek 135
środków na niewygasające wydatki.

140

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia
Konta zespołu 2 służą do ewidencji:
–

rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych
i poniesionych wydatków budżetowych na podstawie sprawozdań budżetowych,

–

rozliczeń dochodów budżetowych zrealizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy
na podstawie sprawozdań budżetowych,

–

rozrachunków z innymi budżetami, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób
fizycznych, z tytułu dotacji i subwencji, z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu
państwa.

–

innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu,

–

należności i zobowiązań finansowych.

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych"
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez
te jednostki dochodów budżetowych.
Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się z sposób umożliwiający ustalenie stanu rozliczeń
z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.
Konto 222 może wykazywać dwa salda.
Saldo

Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki

budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek budżetu.
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe
na rachunek budżetu, lecz nie objętych okresowymi sprawozdaniami.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych"
Lp. Treść operacji

1.

Dekretacja
Wn
Ma

Dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe
w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek 222
budżetowych.

901

Typowe zapisy na stronie Ma konta 222 „Rozliczenie dochodów budżetowych"
Lp. Treść operacji
Dekretacja
126

Wn

Ma

1.

Przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez 133,
jednostki budżetowe.
140

222

2.

Zwrot środków - w nadmiernej wysokości przekazanych na
rachunek budżetu dochodów budżetowych przez jednostki 133
budżetowe (wprowadzony do ksiąg rachunkowych budżetu zapisem
czerwonym - ujemnym).

222

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 przelanych na ich rachunki środków
budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych. Saldo Wn
konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, lecz nie
wykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych w danym roku budżetowym.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych"
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
Środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków 223
1.
133
jednostek budżetowych.
2.

Zwrot środków na pokrycie wydatków jednostek budżetowych
(wprowadzony do prowadzonych ręcznie ksiąg rachunkowych budżetu 223
zapisem czerwonym lub do prowadzonych komputerowo ksiąg
rachunkowych zapisem ujemnym).

133

3.

Zaciągnięcie bezgotówkowego kredytu na finansowanie budżetu.

223

134

4.

Zaciągnięcie bezgotówkowej pożyczki na finansowanie budżetu.

223

260

Typowe zapisy na stronie Ma konta 223 „Rozliczenie wydatków budżetowych"
Lp. Treść operacji
Dekretacja
Wn
Ma
1.

Wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości 902
wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek.

Konto 224 - „Rozrachunki budżetu"
127

223

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:
– rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budżetu,
– rozrachunków z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,
– rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
– rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa.
Ewidencja szczegółowa do konta 224 umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań
z poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.
Na stronie Wn konta 224-nrkth-03 „Dochody budżetu państwa", gdzie nrkth oznacza numer jednostki
w module Centralna Kartoteka Kontrahentów programu EGERIA, ewidencjonuje się kwartalne
sprawozdania Rb-27ZZ (sprawozdania z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego
ustawami), które składane są przez jednostki budżetowe wykonujące dochody budżetu państwa.
Na stronie Ma konta 224-nrkth-03 „Dochody budżetu państwa" ewidencjonuje się wpływy na rachunek
zrealizowanych dochodów budżetu państwa. Z uwagi na fakt, że sprawozdania sporządzane są na koniec
każdego kwartału, salda ksiąg pomocniczych (konta analityczne) do konta 224- nrkth-03 można określić
na koniec każdego kwartału. Salda te oznaczają stan dochodów budżetu państwa zrealizowanych przez
jednostki budżetowe, znajdujących się na ich rachunkach bankowych, ujętych w sprawozdaniach Rb-27ZZ,
lecz nie przekazanych na rachunek jednostki samorządu terytorialnego.
Konto 224 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności budżetu z poszczególnych tytułów rozrachunków.
Saldo Ma konta 224 oznacza stan zobowiązań budżetu z poszczególnych tytułów rozrachunków.
Salda te wynikają z kont analitycznych należności i zobowiązań prowadzonych według tytułów
z poszczególnymi budżetami.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 224 „Rozrachunki budżetu"
Lp. Treść operacji
1.

2.
3.

Dekretacja
Wn
Ma
901
Należne dochody budżetowe realizowane przez urzędy skarbowe na 224
rzecz gminy w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań
urzędów.
Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych w 224
901
wysokości wynikającej z rocznego sprawozdania Ministra Finansów.
Wypływ z rachunku budżetu dochodów budżetu państwa, zwrot 224
133
odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 224 „Rozrachunki budżetu"
Lp.

Dekretacja

Treść operacji
128

Wn

Ma

1.

Wpływ środków na rachunek budżetu dotyczących dochodów
133, 140
osiąganych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy.

224

2.

Zwrot środków - w nadmiernej wysokości przekazanych na
rachunek budżetu dochodów osiąganych przez urzędy skarbowe na 133
rzecz gminy (wprowadzony do ksiąg rachunkowych budżetu zapisem
czerwonym - ujemnym).

224

3.

Wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

224, 901

4.

5.

133, 140

Wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych w
terminie do dnia 31 stycznia następnego roku budżetowego będący 133
ostatecznym rozliczeniem należnych udziałów.
Wpływ na rachunek budżetu środków będących zwrotami dotacji
celowych w terminie do dnia 31 stycznia roku następującego po 133
roku, którego dotyczyły.

224

224

6.

Wpływ na rachunek budżetu dochodów budżetu państwa.

133

224

7.

Dochody budżetowe pobrane przez urzędy skarbowe a przekazane 909
w styczniu następnego roku.

224

8.

Odsetki do zwrotu od środków zgromadzonych na rachunku bankowym. 133

224

Konto 225 – „Rozliczenie niewygasających wydatków”
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez
te jednostki niewygasających wydatków.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie
niewygasających wydatków jednostek budżetowych.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w ciężar
planu niewygasających wydatków na podstawie sprawozdania Rb-28NWS.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na realizację
niewygasających wydatków.
Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych
jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.

Typowe zapisy strony Wn konta 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków”:
Lp. Treść operacji
Dekretacja
Wn
Ma
129

1.

Środki przelane z rachunku wydatków niewygasających na pokrycie
wydatków jednostek budżetowych, objętych planem finansowym 225
wydatków niewygasających.

135

Typowe zapisy na stronie Ma konta 225 „Rozliczenie niewygasających wydatków”:
Lp. Treść operacji
Dekretacja
Wn
Ma
1.

Wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w ciężar planu
niewygasających wydatków w wysokości wynikającej z okresowych 904
sprawozdań tych jednostek.

225

2.

Zwrot środków od jednostek realizujących zadania ze środków 135
na niewygasające wydatki.

225

Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki"
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyłączeniem
rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 250, 260.
Ewidencja szczegółowa do konta 240 umożliwia ustalenie stanu rozrachunków według poszczególnych
tytułów oraz według kontrahentów.
Konto 240 może wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu pozostałych
rozrachunków.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 240 „Pozostałe rozrachunki”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wypływ z rachunku bankowego środków z tytułem do wyjaśnienia lub 240
przeksięgowanie na właściwe konto.

133, 135

2.

Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wypływów.

133, 135

240

Typowe zapisy na stronie Ma konta 240 „Pozostałe rozrachunki"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wpływ na rachunek bankowy środków z tytułem do wyjaśnienia.

133, 135 240

2.

Błędy w wyciągach bankowych dotyczące wpływów.

133, 135 240

130

W przypadku mylnego wpływu na rachunek prowadzony w walucie EURO, pracownik Wydziału
Budżetu dokonuje niezwłocznie przelewu zwrotnego walutowego, w celu uniknięcia ponoszenia
dodatkowych kosztów przez Gminę Olsztyn w postaci różnic kursowych.

Konto 250 - „Należności finansowe"
Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności
z tytułu udzielonych pożyczek.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności.
Konto analityczne zawiera segment - numer umowy - zawierający sześć znaków faktycznego numeru
umowy należności finansowej.
Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan
nadpłat z tytułu należności finansowych.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 250 „Należności finansowe”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Udzielone pożyczki ze środków budżetu.

250

133

2.

Naliczone odsetki oraz opłata manipulacyjna od udzielonych pożyczek.

250

962

3.

Nadpłaty udzielonej pożyczki.

250

901

Typowe zapisy na stronie Ma konta 250 „Należności finansowe”
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wpływ środków zaliczanych do należności finansowych na 133
rachunek budżetu tytułem np. spłaty pożyczek udzielonych przez gminę.

250

2.

Wpływ na rachunek budżetu odsetek oraz opłaty manipulacyjnej 133
od pożyczek udzielonych przez gminę.

250

3.

Wypływ z rachunku budżetu środków będących zwrotami nadpłaty
pożyczek remontowych (w tym opłaty manipulacyjnej) w tym samym
roku budżetowym (wprowadzony do prowadzonych ręcznie ksiąg 133
rachunkowych budżetu zapisem czerwonym lub do prowadzonych
komputerowo ksiąg rachunkowych zapisem ujemnym).

250

4.

Umorzenie udzielonych pożyczek

250

962
131

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.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.
Konto analityczne zawiera segment - numer umowy - zawierający sześć znaków faktycznego numeru
umowy zobowiązania finansowego.
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 konta 260 „Zobowiązania finansowe"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wypłaty z tytułu spłaty zobowiązań finansowych, tj. zaciągniętych
pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych (sprzedanych 260
przez gminę własnych obligacji).

133

2.

Umorzenie zaciągniętych pożyczek.

260

901,
962

3.

Spłata naliczonych odsetek od zobowiązań finansowych, jeżeli następuje
260
w następnym okresie sprawozdawczym.

909

Typowe zapisy na stronie Ma konta 260 „Zobowiązania finansowe"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wpływ na rachunek budżetu środków z tytułu zaciągniętych
zobowiązań
finansowych,
tj.
zaciągniętych
pożyczek 133
i wyemitowanych instrumentów finansowych (sprzedanych przez
gminę własnych obligacji).

260

2.

Zaciągnięcie bezgotówkowej pożyczki na finansowanie budżetu.

223

260

3.

Naliczenie odsetek od innych zobowiązań finansowych, jeżeli spłata
909
następuje w następnym okresie sprawozdawczym.

260

Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności”
132

Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności,
a na stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności.
Saldo Ma konta oznacza wartość odpisów aktualizujących należności.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
Odwrócenie odpisu aktualizującego należności z tytułu udzielonych
1.
290
962
pożyczek.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 290 „Odpisy aktualizujące należności”
Dekretacja
Lp. Treść operacji
Wn
Ma
1.

Odpis aktualizujący należności z tytułu udzielonych pożyczek.

962

290

Zespół 9 - Dochody, wydatki, rozliczenia międzyokresowe, fundusze i wyniki budżetu
Konta zespołu 9 służą do ewidencji:
–

osiągniętych dochodów budżetu,

–

dokonanych wydatków budżetu,

–

niewykonanych wydatków budżetu,

–

wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego,

–

rozliczeń międzyokresowych,

–

operacji mających wpływ na stan skumulowanych wyników budżetu,

–

operacji pozwalających ustalić wynik wykonania budżetu za dany rok budżetowy, czyli deficyt
lub nadwyżkę,

–

operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu,

–

przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji.

133

Konto 901 - „Dochody budżetu"
Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu.
Ewidencja szczegółowa do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu poszczególnych dochodów
budżetu według podziałek klasyfikacji.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 901 „Dochody budżetu"
Lp. Treść operacji

1.

Dekretacja
Wn
Ma

Przeniesienie, na dzień 31 grudnia, sumy osiągniętych dochodów 901
budżetu.

Typowe zapisy na stronie Ma konta 901 „Dochody budżetu"
Lp. Treść operacji

961

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wpływ na rachunek budżetu dochodów własnych budżetu.

133

901

2.

Wpływ na rachunek budżetu nadwyżki środków obrotowych od 133
zakładów budżetowych.

901

3.

Wpływ na rachunek budżetu odsetek oraz opłaty manipulacyjnej od 250
pożyczek udzielonych przez gminę.

901

4.

Wpływ odsetek od środków na rachunku podstawowym, lokat 133, 135 901
terminowych oraz środków na niewygasające wydatki.

5.

6.

7.

Zwrot niewykorzystanych dotacji, zwrot nadpłat z tytułu opłat za
pobyt w DPS, w tym samym roku budżetowym (wprowadzony do
prowadzonych ręcznie ksiąg rachunkowych budżetu zapisem 133
czerwonym lub do prowadzonych komputerowo ksiąg rachunkowych
zapisem ujemnym).
Wpływ środków od innej jednostki samorządu terytorialnego lub
innego podmiotu na rachunek budżetu, zgodnie z zawartą umową lub 133
porozumieniem
o
realizacji
wspólnych
zadań
bieżących
i inwestycyjnych.
Wpływ na rachunek budżetu dotacji celowych z budżetu państwa na
finansowanie zadań bieżących i inwestycyjnych własnych oraz 133
zleconych realizowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego.
134

901

901

901

8.

Wpływ subwencji na rachunek budżetu.

133

901

9.

Wpływ środków z tytułu sprzedaży akcji i udziałów w spółkach.

133

901

10.

Wpływ na rachunek budżetu środków tytułem dywidendy od 133
udziałów, akcji i funduszu założycielskiego.

901

11.

Umorzenie kredytu bankowego.

901, 962

12.

Wpływ środków z budżetu środków europejskich na podstawowy oraz 133
wyodrębniony rachunek bankowy.

901

13.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunku bankowym, 133
stanowiące dochód gminy.

901

14.

Dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe
w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek 222
budżetowych

901

15.

Należne dochody budżetowe realizowane przez urzędy skarbowe na
rzecz budżetu w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań 224
urzędów.

901

16.

Należne udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych
w wysokości wynikającej z rocznego sprawozdania Ministra 224
Finansów.

901

17.

Należne dochody gminy, tj. dotacje i subwencje dotyczące danego
okresu sprawozdawczego, których wpływ nastąpił w poprzednim 909
okresie sprawozdawczym (przypis).

901

18.

Nadpłaty udzielonej pożyczki.

250

901

19.

Umorzenie zaciągniętych pożyczek.

260

901, 962

20.

Przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.

904

901
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Opłatę manipulacyjną, wynikającą z uchwały Nr XXXV/397/97 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia
21 maja 1997r. ze zm. w sprawie wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek na remonty budynków
wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn, ewidencjonuje się na koncie 962-02 „Opłata
manipulacyjna" poleceniem księgowania PKM w okresie sprawozdawczym, w którym nastąpiła
wypłata środków pieniężnych - na podstawie pisma z wydziału merytorycznego oraz umowy pożyczki.
Z kont 962-02 oraz 962-03 „Odsetki od PR" przenosi się na konto 901 kwoty odpowiadające kwotom spłat
opłaty manipulacyjnej oraz naliczonych odsetek pod datą ich spłaty lub datą ostatniego dnia okresu
sprawozdawczego.
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Konto 902 - „Wydatki budżetu"
Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu.
Ewidencja szczegółowa do konta 902 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków budżetu
według podziałek klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu w danym roku.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 902 „Wydatki budżetu"
Lp. Treść operacji
1.

2.

Dekretacja
Wn
Ma
133
Wydatki budżetu dokonywane w ciężar podstawowego rachunku 902
budżetu, w tym spłaty odsetek od kredytów bankowych oraz pożyczek,
prowizji bankowych.
Wypływ z rachunku budżetu środków będących zwrotami nadpłat z tytułu
opłat za pobyt w DPS oraz zwrotami nadpłat pożyczek remontowych (w
tym opłaty manipulacyjnej) zwracanych w następnych latach budżetowych.
Wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości 902
wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek.
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Typowe zapisy na stronie Ma konta 902 „Wydatki budżetu"
Lp. Treść operacji
1.

Dekretacja
Wn
Ma

Przeniesienie, na dzień 31 grudnia, sumy dokonanych wydatków 961
budżetu.

902

Odsetki od wykorzystanego kredytu w rachunku bieżącym ewidencjonuje się na koncie 902 zgodnie z
wyciągiem bankowym. Bank obciąża rachunek bankowy kwotą odsetek w ostatnim dniu miesiąca,
zgodnie z umową kredytu w rachunku bieżącym.

Konto 903 - „Niewykonane wydatki"
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków, które będą realizowane w latach następnych
na podstawie art. 263 ust.2 ustawy o finansach publicznych.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 903 „Niewykonane wydatki"
Lp. Treść operacji

1.

Dekretacja
Wn
Ma

Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji 903
w latach następnych na podstawie uchwały.
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904

Typowe zapisy na stronie Ma konta 903 „Niewykonane wydatki"
Lp. Treść operacji

1.

Dekretacja
Wn
Ma

Przeniesienie, na dzień 31 grudnia, sumy niewykonanych wydatków
961
budżetu.

903

Konto 904 - „Niewygasające wydatki"
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków
lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 904 „Niewygasające wydatki"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w ciężar planu
niewygasających wydatków w wysokości wynikającej z okresowych 904
sprawozdań tych jednostek.
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2.

Przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.

904

901

3.

Przekazanie niewykorzystanych niewygasających wydatków na rachunek
904
podstawowy gminy.
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Typowe zapisy na stronie Ma konta 904 „Niewygasające wydatki"
Lp. Treść operacji
1.

Dekretacja
Wn
Ma
904
Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w 903
latach następnych na podstawie ustawy lub uchwały.

Konto 909 - „Rozliczenia międzyokresowe"
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.
Ewidencja szczegółowa do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych
według ich rodzaju.
Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 909 „Rozliczenie międzyokresowe”
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Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Naliczenie odsetek od zaciągniętych kredytów, jeżeli spłata następuje
909
w następnym okresie sprawozdawczym.

134

2.

Naliczenie odsetek od pozostałych zobowiązań finansowych, jeżeli
909
następuje w następnym okresie sprawozdawczym.

260

3.

Dochody budżetowe pobrane przez urzędy skarbowe a przekazane 909
w styczniu następnego roku.

224

4.

Należne dochody gminy, tj. dotacje i subwencje dotyczące danego
okresu sprawozdawczego, których wpływ nastąpił w poprzednim 909
okresie sprawozdawczym (przypis).

901

Typowe zapisy na stronie Ma konta 909 „Rozliczenia międzyokresowe"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Spłata naliczonych odsetek od zaciągniętych kredytów, jeżeli następuje
134
w następnym okresie sprawozdawczym.

909

2.

Spłata naliczonych odsetek od pozostałych zobowiązań finansowych,
260
jeżeli następuje w następnym okresie sprawozdawczym.

909

3.

Wpływ dochodów budżetowych pobranych przez urzędy skarbowe 133
a przekazanych w styczniu następnego roku.

909

4.

Wpływ na rachunek budżetu środków pieniężnych z tytułu dotacji 133
i subwencji dotyczących następnego roku budżetowego.

909

Konto 960 - „Skumulowane wyniki budżetu"
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetów z lat ubiegłych.
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.

Typowe zapisy na stronie Wn konta 960 „Skumulowane wyniki budżetu"
Lp. Treść operacji
Dekretacja
Wn
Ma
Przeniesienie w roku następnym, pod datą zatwierdzenia rocznego
1.
960
961
sprawozdania finansowego, deficytu budżetu za poprzedni rok.
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2.

Przeniesienie w roku następnym, pod datą zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego, ujemnego wyniku na operacjach 960
niekasowych za poprzedni rok.

962

Typowe zapisy na stronie Ma konta 960 „Skumulowane wyniki budżetu"
Lp. Treść operacji
Dekretacja
Wn
Ma
1.

Przeniesienie w roku następnym, pod datą zatwierdzenia rocznego 961
sprawozdania finansowego, nadwyżki budżetu za poprzedni rok.

960

2.

Przeniesienie w roku następnym, pod datą zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego, dodatniego wyniku na operacjach 962
niekasowych za poprzedni rok.

960

Konto 961 - „Wynik wykonania budżetu"
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.
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 saldo Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 961 „Wynik wykonania budżetu"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Przeniesienie, na dzień 31 grudnia, sumy dokonanych wydatków 961
budżetu.

902

2.

Przeniesienie, na dzień 31 grudnia, sumy niewykonanych wydatków 961
budżetu.

903

3.

Przeniesienie w roku następnym, pod datą zatwierdzenia rocznego 961
sprawozdania finansowego, nadwyżki budżetu za poprzedni rok..

960

Typowe zapisy na stronie Ma konta 961 „Wynik wykonania budżetu"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Przeniesienie, na dzień 31 grudnia, sumy osiągniętych dochodów 901
budżetu.

961

2.

Przeniesienie w roku następnym, pod datą zatwierdzenia rocznego 960
sprawozdania finansowego, deficytu budżetu za poprzedni rok.

961
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Konto 962 - „Wynik na pozostałych operacjach"
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania
budżetu.
Typowe zapisy na stronie Wn konta 962 „Wynik na pozostałych operacjach”
Lp. Treść operacji
Dekretacja
Wn
Ma
1.

Ujemne różnice kursowe od zaciągniętych kredytów w walutach 962
obcych.

134

2.

Umorzenie udzielonych pożyczek.

962

250

3.

Przeniesienie w roku następnym, pod datą zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego, dodatniego wyniku na operacjach 962
niekasowych za poprzedni rok.

960

4.

Odpis aktualizujący należności z tytułu udzielonych pożyczek.

290

962

Typowe zapisy na stronie Ma konta 962 „Wynik na pozostałych operacjach"
Lp. Treść operacji

Dekretacja
Wn
Ma

1.

Umorzenie kredytu bankowego.

134

2.

Dodatnie różnice kursowe od zaciągniętych kredytów w walutach 134
obcych.

962

3.

Naliczone odsetki oraz opłata manipulacyjna od udzielonych pożyczek.

250

962

4.

Umorzenie zaciągniętych pożyczek.

260

901, 962

5.
6.

Przeniesienie w roku następnym, pod datą zatwierdzenia rocznego
sprawozdania finansowego, ujemnego wyniku na operacjach 960
niekasowych za poprzedni rok.
Odwrócenie odpisu aktualizującego należności z tytułu udzielonych 290
pożyczek.

901, 962

962
962

Konto 968 - „Prywatyzacja"
Konto 968 służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji.
Ewidencję szczegółową do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji i tytułów prywatyzacji.
Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z prywatyzacji.
Na stronie Wn ujmuje się rozchody pokryte środkami z prywatyzacji.
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Typowe zapisy na stronie Ma konta 968 „Prywatyzacja"
Lp. Treść operacji
1.

Wpływ na rachunek budżetu przychodów z tytułu prywatyzacji.

Dekretacja
Wn
Ma
133

968

II. konta pozabilansowe
Na kontach pozabilansowych nie obowiązuje zasada podwójnego zapisu.
Konto 245 – „Poręczenia i gwarancje”
Konto 245 służy do ewidencji zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 245 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań a także kwoty świadczenia
głównego i świadczeń ubocznych.
Na stronie Ma ujmuje się kwoty świadczenia głównego oraz świadczeń ubocznych poręczanych lub
gwarantowanych przez gminę.
Na stronie Wn ujmuje się spłaty poręczonych lub gwarantowanych przez gminę kwot świadczenia
głównego lub świadczeń ubocznych.
Saldo Ma konta 245 oznacza stan zobowiązań z tytułu udzielonych przez gminę poręczeń i gwarancji.
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 991 ujmuje się na stronie Wn.
Konto 992 - „Planowane wydatki budżetu"
Konto 992 służy ewidencji planu wydatków budżetu 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 budżetu lub wydatki zablokowane.
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Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu. Pod datą
ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta 992 ujmuje się na stronie Ma konta.
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 od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych
budżetów. Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty
należności otrzymane od innych budżetów.
Konto 993 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych
budżetów, a saldo Ma konta 993 - stan zobowiązań.

Konto 998 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) poszerza się plan kont dla budżetu Miasta
Olsztyna o konto 998.
Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu
finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Konto 998-1 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych organu JST danego
roku budżetowego.
Na stronie Wn konta 998-1 ujmuje się:
–

równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

–

równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998-1 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji
i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych
w roku bieżącym.
Konto 998-2 służy do ewidencji prawnego zaangażowania niewygasających wydatków budżetowych
organu JST z poprzedniego roku budżetowego.
Na stronie Wn konta 998-2 ujmuje się równowartość sfinansowanych niewygasających wydatków
budżetowych w danym roku budżetowym.
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Na stronie Ma konta 998-2 ujmuje się zaangażowanie wydatków niewygasających, czyli wartość
umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania
wydatków budżetowych w roku bieżącym
Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Konto 999 - „Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"
Na podstawie § 15 ust. 1 pkt. 2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont (…) poszerza się plan kont dla budżetu Miasta
Olsztyn o konto 999.
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu
finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków.
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.
Na stronie Wn konta 999-1 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych
w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego. Na stronie Ma konta 999-1
ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.
Na stronie Wn konta 999-2 ujmuje się równowartość zaangażowanych niewygasających wydatków
budżetowych w roku poprzednim, a obciążających plan finansowy niewygasających wydatków roku
bieżącego. Na stronie Ma konta 999-2 ujmuje się wysokość zaangażowanych niewygasających
wydatków roku przyszłego.
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające wartość zaangażowanych
wydatków budżetowych lat przyszłych.
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III. Wykaz

stosowanych ksiąg rachunkowych oraz wykaz zbioru danych
tworzących księgi rachunkowe

1. Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych:
a) w Urzędzie Miasta Wydział Finansów - Referat Księgowości Jednostki Budżetowej:


Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,



Księga główna - zbiór kont syntetycznych,



Księgi pomocnicze:
–

karty środków trwałych,

–

tabele umorzeniowe środków trwałych,

–

księgi inwentarzowe pozostałych środków trwałych w używaniu,

–

karty wartości niematerialnych i prawnych,

–

rejestr sprzedaży VAT,

–

rejestr zakupu VAT,

–

księga kontowa konta 225 - umowy zlecenia,

–

kartoteki materiałowe ilościowo – wartościowe,

–

zbiór kont analitycznych,

–

zbiór kartotek kont analitycznych,

–

zbiór rozrachunków z kontrahentami,

–

zbiór pozostałych rozrachunków,

–

zbiór kont według klasyfikacji budżetowej,

–

zbiór kart wydatków,

–

dziennik.

b) w Urzędzie Miasta Wydział Finansów - Referat Księgowości Dochodów Niepodatkowych
a) w Urzędzie Miasta Wydział Podatków i Opłat


Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,



Księga główna - zbiór kont syntetycznych



Księgi pomocnicze:
–

zestawienie dowodów wpłat podatków i opłat załączane do raportów kasowych,

–

dzienniki obrotów należności przypisanych,

–

dzienniki obrotów należności nieprzypisanych,
144

–

karty kontowe podatników,

–

rejestry dochodów budżetowych,

–

rejestr zbiorczy wpłat podatków i opłat budżetowych,

–

rejestr sprzedaży VAT,

–

księgi kontowe rozrachunków.

d) w Urzędzie Miasta Wydział Finansów - Referat Egzekucji:


Zestawienie obrotów i sald księgi głównej oraz kont pomocniczych,



Księgi pomocnicze - zbiór kartotek kont analitycznych.

e) w Urzędzie Miasta Wydział Budżetu:


Dziennik,



Księga główna – zbiór kont syntetycznych,



Zestawienie obrotów i sald kont księgi głównej oraz ksiąg pomocniczych,



Księgi pomocnicze:
–

karty dochodów,

–

karty wydatków.

2. Wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych,
ich struktura, wzajemne powiązania oraz funkcje w organizacji całości ksiąg rachunkowych
i w procesach przetwarzania danych, znajdują się w systemie informatycznym

finansowo -

budżetowo -geodezyjnym EGERIA autorstwa firmy ComArch. Dokumentacja autorstwa ZETO
Olsztyn Sp. z o.o., będącego autorem systemu Finansowo – Księgowego użytkowanego do 2011r.
stanowi wersję archiwalną. Szczegółowe dane dotyczące rodzaju wykorzystywanych systemów oraz
środków zabezpieczeń podjętych w celu ochrony danych zawiera załączona do niniejszego
opracowania informacja służb informatycznych tut. Urzędu Miasta. Całość dokumentacji określającej
szczegółowo opis przeznaczenia programu, wykaz zbiorów, algorytmy, zasady ochrony danych,
zabezpieczenia programu, stanowi dokumentacja ZETO przechowywana w Wydziale Informatyki
Urzędu Miasta Olsztyna.
3. Opis systemu przetwarzania danych znajduje się w dokumentacji opracowanej przez autorów systemu,
przechowywany w całości w wymienionym Wydziale Informatyki.
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IV. System służący ochronie danych i ich zbiorów

1.Programowe zasady ochrony danych znajdują się w załączonej informacji Wydziału Informatyki
Urzędu Miasta oraz w dokumentacji opracowanej przez autorów systemu.

2. System ochrony danych i ich zbiorów
A) Ochrona danych dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i sprawozdań finansowych.
Dokumentacja przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Olsztyna:
–

dowody księgowe,

–

księgi rachunkowe (zbiory stanowiące księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach
danych),

–

dokumenty inwentaryzacyjne,

–

sprawozdania budżetowe i sprawozdania finansowe,

przechowywane są w sposób należyty, chronione przed niedozwolonymi zmianami, uszkodzeniem,
zniszczeniem, a także nieupoważnionym rozpowszechnieniem.

B) Przechowywanie dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań budżetowych
i finansowych.
Dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w formie oryginałów w porządku
z góry ustalonym i dostosowanym do sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych z podziałem na
okresy sprawozdawcze i lata obrotowe, w formie ułatwiającej łatwe ich odszukanie. W podobny sposób
przechowuje się dokumentację przyjętych zasad (politykę) rachunkowości, księgi rachunkowe
(zbiory stanowiące księgi rachunkowe), sprawozdania budżetowe i finansowe. Zbiory roczne dowodów
księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oznacza się ich nazwami rodzajów oraz symbolami lat
i ich numerami w zbiorach. Okres przechowywania dokumentów księgowych dotyczących wydatków
współfinansowanych ze środków unijnych (programy/projekty), są przechowywane zgodnie
z zapisami umowy.
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C) Czas przechowywania dokumentacji z zakresu rachunkowości.
Czas przechowywania dokumentacji z zakresu rachunkowości określa ustawa z dnia 29 września
1994r. o rachunkowości oraz rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r.
w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie
organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. Na podstawie ww. aktów prawnych roczne
sprawozdania budżetowe i sprawozdania finansowe podlegają przechowywaniu trwałemu (tzn. nigdy
nie podlegają one zniszczeniu), a pozostałą dokumentację
z zakresu rachunkowości należy przechowywać w Urzędzie co najmniej:
–

dokumentację przyjętych zasad (politykę) rachunkowości przez 5 lat od daty upływu
jej stosowania,

–

księgi rachunkowe przez 5 lat po upływie roku obrotowego, którego dotyczą,

–

miesięczne, kwartalne i półroczne sprawozdania budżetowe przez 5 lat po upływie roku
obrotowego, którego dotyczą,

–

dokumenty inwentaryzacyjne przez 5 lat po upływie roku obrotowego, którego dotyczą.

–

dokumenty dotyczące programów/projektów są archiwizowane zgodnie z zapisami zawartymi
w podpisanych umowach.

D) Udostępnienie danych i dokumentów.
Udostępnienie danych, dowodów księgowych, sprawozdań budżetowych i finansowych oraz innych
dokumentów z zakresu rachunkowości albo ich części może mieć miejsce:
–

w siedzibie Urzędu do wglądu; wymaga to jednak zgody Prezydenta Olsztyna lub
upoważnionej przez niego osoby,

–

poza siedzibą Urzędu; wymaga to

jednak

pisemnej zgody Prezydenta Olsztyna

lub upoważnionej przez niego osoby oraz pozostawienia pisemnego pokwitowania
zawierającego spis wydanych dokumentów, z wyjątkiem sytuacji wynikających z odrębnych
przepisów.
E) Zabezpieczenie dokumentacji po zaprzestaniu działalności Urzędu.
W przypadku gdy Urząd zakończy swoją działalność w wyniku np. połączenia się z inną jednostką,
przekształci się w inną formę prawną, zbiory dokumentów należy przekazać we właściwej pisemnej
formie jednostce kontynuującej, z zachowaniem obowiązujących zasad i okresów przechowywania
i zabezpieczania.
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Ochrona danych zawartych w systemie CitiDirect oraz zabezpieczenia systemu CitiDirect w
Urzędzie Miasta Olsztyna Wydział Budżetu
Zasady bezpieczeństwa systemu CitiDirect zostały określone w Regulaminie „Ogólne Warunki
Współpracy z Klientem Globalne standardy. Lokalne rozwiązania”, będącego załącznikiem do Umowy
Skonsolidowanej Jednostek Gminy – Miasta Olsztyna o (…) świadczenie usług bankowości
elektronicznej (…).
 Zakres dostępu do funkcji systemu jest zróżnicowany poprzez nadanie odpowiednich praw
dostępu zależnych od rodzaju zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników.
Uprawnienia nadawane są przez Dyrektora Wydziału Budżetu.
 Polecenia przelewu są realizowane dopiero po udzieleniu dwuosobowej autoryzacji przez
użytkowników systemu zgodnie z Kartą Wzorów Podpisów. Dla celów kontroli wewnętrznej
przed uzyskaniem drugiej autoryzacji drukowany jest raport poleceń przelewu, na którym
nanoszona jest parafa osoby dokonującej pierwszej akceptacji. Powyższy raport otrzymuje
Dyrektor Wydziału Budżetu.
 Dostęp do podpisywania poleceń przelewów w systemie posiadają tylko użytkownicy
uprawnieni i wyznaczeni przez Prezydenta Olsztyna na podstawie pełnomocnictwa określonego w
Karcie Wzorów Podpisów. Każdy użytkownik posiada własny identyfikator oraz hasło dostępu.

Zasady ochrony danych obowiązujące w Urzędzie Miasta Olsztyn Wydział Finansów Referat
Księgowości Jednostki Budżetowej na stanowisku obsługującym system CitiDirect EB Online Przelewy
Po podpisaniu umowy o prowadzenie rachunków bankowych z dnia 01 lutego 2013 r. i umowy
o korzystanie z systemu bankowości internetowej „CitiDirect EB Online Banking”, w Urzędzie Miasta
jako jednostce budżetowej zmieniono uprawnienia do akceptacji przy korzystaniu z funkcji – przelewy.
W ramach Wydziału Finansów (Referat I ,II i III) zostały upoważnione osoby do pisania przelewów,
które nie mają możliwości zaakceptowania wykonanych przelewów, zgodnie z dyspozycją konfiguracji
systemu CitiDirect, złożoną w banku. Osoby, które wprowadzają przelewy, mają przypisane do swojego
nazwiska, rachunki bankowe do których mogą składać przelewy. Dodatkowo zostały wytypowane osoby,
które są upoważnione do akceptacji przelewów. Mają one złożone w banku wzory podpisów oraz karty
uprawnień użytkowników do akceptacji zleceń i wniosków. Aby wysłać przelew do banku, do realizacji
tej czynności muszą być złożone jednocześnie dwa podpisy osób upoważnionych, jedną z osób
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podpisujących jest główny księgowy lub jego zastępca. Zanim któraś z tych osób podpisze przelewy
otrzymuje od pracownika wprowadzającego przelewy wydruk komputerowy wprowadzonych przelewów
wraz z oryginałami faktur, rachunków lub innych dokumentów na podstawie, których dokonano
przelewu. Wydruk jest podpisany przez osobę wprowadzającą przelewy do wysyłki, wraz z kwotą ogólną
na wszystkie zapisane przelewy oraz liczbą przelewów. Następuje konfrontacja zgodności danych
(kontrahent,

kwota i nr faktury, treść oraz liczba przelewów). Dopiero po dokonaniu tej wstępnej

kontroli zostaje złożony podpis akceptujący przelewy do wysyłki do banku.

Zasady ochrony danych obowiązujące w systemie finansowo-księgowym w Wydziale Finabsów.
System finansowo – księgowy jest chroniony i zabezpieczony w następujący sposób:
a) Każdy pracownik Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej ma własny identyfikator i hasło dostępu
do serwera i następnie do programu finansowo - księgowego.
b) Każdorazowe wejście do systemu bankowego powoduje konieczność wprowadzenia nowego
identyfikatora.
c) Dane wprowadzone do systemu finansowo-księgowego są identyfikowane z użytkownikiem,
który je wprowadził.
d) Pracownik, który wprowadza dane do przelewów posiada własne hasło do otwierania systemu Citi
Direct jednocześnie nie ma możliwości zaakceptowania wykonanych przelewów. Upoważnionych jest
sześć osób do akceptowania przelewów, które mają złożone w banku wzory podpisów,( zgodnie
z kartą wzorów podpisów). Aby wysłać przelew do banku, do realizacji tej czynności muszą być
złożone jednocześnie dwa podpisy osób upoważnionych, jedną z osób podpisujących jest główny
księgowy lub jego zastępca. Zanim któraś z tych osób podpisze przelewy otrzymuje od pracownika
wprowadzającego przelewy wydruk komputerowy wprowadzonych przelewów wraz z oryginałami
faktur, rachunków lub innych dokumentów na podstawie, których dokonano przelewu. Wydruk jest
podpisany przez osobę wprowadzającą przelewy do wysyłki, wraz z kwotą ogólną na wszystkie
zapisane przelewy oraz liczbą przelewów. Następuje konfrontacja zgodności danych (kontrahent,
kwota i nr faktury, treść oraz liczba przelewów). Dopiero po dokonaniu tej wstępnej kontroli zostaje
złożony podpis akceptujący przelewy do wysyłki do banku.
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NFORMACJA

NA

INFORMATYCZNYCH

TEMAT
W

RODZAJU

URZĘDZIE

WYKORZYSTYWANYCH

MIASTA

OLSZTYN

SYSTEMÓW

ORAZ

ŚRODKÓW

ZABEZPIECZEŃ PODJĘTYCH W CELU OCHRONY DANYCH

1. Wykaz programów systemu informatycznego:
1.1. System Finansowo-Budżetowy PRO-POWIAT autorstwa Firmy ZETO Olsztyn Sp. z o.o. z
Olsztyna. System stosowany jest od roku 1999, a od roku 2000 na podstawie Zarządzenia nr
23A Prezydenta Miasta Olsztyn z dnia 7 lipca 2000 roku (w załączeniu) dopuszczony został do
prowadzenia komputerowej ewidencji dokumentów księgowych w Wydziale Finansów oraz
Wydziale Podatków i Opłat oraz od roku 2001 w Wydziale Budżetu wykorzystywany jest od
2012 roku jako program archiwalny.
1.2.Zintegrowany system informatyczny finansowo – budżetowo – geodezyjny EGERIA autorstwa
firmy COMARCH S.A. zakupiony na podstawie umowy nr 1/08/206 (CA/1158/U/2006 wg
numeracji Comarch S.A.) z dnia 2 sierpnia 2006r. wprowadzonego częściowo Zarządzeniami
Prezydenta Miasta Olsztyn nr 9 z dnia 19 stycznia 2010r. ; nr 326 z dnia 1 października
2010r.oraz nr 7 z dnia 19 stycznia 2011 oraz nr 412 z dnia 9 listopada 2011 r.Od roku 2012
system bieżący.
1.3. Pakiet MS Office w wersjach '2000, '2007, '2010 oraz Star Office: jest wykorzystywany jako
arkusz kalkulacyjny oraz edytor tekstu do sporządzania sprawozdań, raportów i analiz,
1.4.BeSTi@ - dane pobierane są z modułu FK systemu Finansowo - Budżetowego i w postaci
elektronicznych sprawozdań przekazywane są do Regionalnej Izby Obrachunkowej,
1.5. Aplikacja Webowa banku CITI Handlowy – służy do bezpośredniego przesyłania drogą
elektroniczną przelewów wystawianych przez Urząd Miasta Olsztyn do banku.
1.6. FIN – księgowanie i windykacja podatku od nieruchomości od osób prawnych jako program
archiwalny.
1.7. Windykacja – podatek od nieruchomości od osób fizycznych i łączne zobowiązania pieniężne
jako program archiwalny.
Z uwagi na zmiany przepisów księgowo - podatkowych oraz technologii informatycznych
systematycznie wprowadzane są do eksploatacji nowe wersje wymienionych produktów.
2. Ogólne przeznaczenie systemu PRO-POWIAT:
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2.1. Nazwy modułów systemu PRO-POWIAT wskazują na rodzaj przetwarzanych danych oraz ich
lokalizację. System zbudowany jest z następujących modułów:
–

FK

–

BUDŻET

–

ADMIN

2.2. Moduły systemu PRO-POWIAT posiadają pomoc kontekstową oraz instrukcje w postaci
elektronicznej i papierowej dla użytkownika i administratora okresowo aktualizowane.
W szczególności instrukcja systemu informatycznego zawiera:
–

Szczegółowy opis zbiorów oraz sposób dostępu do zbiorów i danych,

–

Opis wykonania operacji księgowych i budżetowych,

–

Zasady ochrony danych,

–

Zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych,

Instrukcje stanowią załącznik nr 1 (dostępny w Wydziale Informatyki).
2.3. Zgodność z przepisami do dnia 01-01-2012.
System w zakresie wprowadzania danych, ich przetwarzania, archiwizacji i ochrony spełnia
wymogi innych przepisów:
 Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami,
 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi
zmianami.
2.4. Opis programowy i zastosowanie systemu Finansowo - Budżetowego zawiera dokumentacja
autorstwa ZETO Olsztyn Sp. z o.o. (załącznik nr l, dostępny w Wydziale Informatyki).
2.5. Procedury, funkcje, algorytmy, parametry zawarte w systemie informatycznym zawarte
są w dokumentacjach autorstwa ZETO Olsztyn Sp. z o.o. (załącznik nr l, dostępny w Wydziale
Informatyki).
3. Ogólne przeznaczenie systemu EGERIA:
3.1 Nazwy modułów systemu EGERIA wskazują na rodzaj przetwarzanych danych
oraz ich lokalizację. System zbudowany jest z następujących modułów:
–

NALEŻNOŚCI I ZOBOWIĄZANIA (NZ),

–

PLANOWANIE I BUDŻETOWANIE(PB),

–

KSIĘGA GŁÓWNA (KG),

–

PODATKI(POD),

–

SPRZEDAŻ(SP),

–

GENERATOR RAPORTÓW (GenRap),
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–

CENTRALNA KARTOTEKA KONTRAHENTOW (CKK),

–

CENTRALNY SŁOWNIK SYSTEMU (CSS),

–

ADMINISTRATOR EGERII(AE).

3.2 Moduły systemu EGERIA posiadają pomoc kontekstową oraz instrukcje w postaci elektronicznej
i papierowej dla użytkownika i administratora okresowo aktualizowane. W szczególności
instrukcja systemu informatycznego zawiera:
–

Szczegółowy opis zbiorów oraz sposób dostępu do zbiorów i danych,

–

Opis wykonania operacji księgowych i budżetowych,

–

Zasady ewidencji przebiegu przetwarzania danych,

Instrukcje stanowią załącznik nr 2 (dostępny w Wydziale Informatyki).
3.3 Zgodność z przepisami.
System w zakresie wprowadzania danych, ich przetwarzania, archiwizacji i ochrony spełnia wymogi
innych przepisów:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości z późniejszymi zmianami,
2. Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych z późniejszymi
zmianami.
3.4 Opis programowy i zastosowanie systemu zawiera dokumentacja autorstwa COMARCH S.A.
(załącznik nr 2, dostępny w Wydziale Informatyki).
3.5 Procedury, funkcje, algorytmy, parametry zawarte w systemie informatycznym zawarte
są w dokumentacjach autorstwa COMARCH S. A. (załącznik nr 2, dostępny w Wydziale
Informatyki).
3.6 Dokumentacja przetwarzania danych osobowych zawierająca Politykę Bezpieczeństwa
Informacji (PBI) oraz Instrukcję zarządzania

systemem informatycznym (INSTRUKCJĘ)

określa zasady ochrony danych. Dokumentacja stanowi załącznik nr 3 (dostępny w Wydziale
Informatyki).
4. Programowe zasady ochrony danych:
–

Powołany został Administrator Bezpieczeństwa Informacji.

–

Dostęp do systemu komputerowego posiadają tylko użytkownicy uprawnieni i wyznaczeni, przez
administratora danych osobowych lub upoważnioną przez niego osobę, posiadający własny

152

identyfikator oraz hasło dostępu zmieniane co 30 dni, system kontroluje niepowtarzalność hasładwa poziomy: do sieci i do systemu.
–

Zakres dostępu do danych osobowych zróżnicowany jest przez nadanie odpowiednich praw
dostępu zależnych od rodzaju zadań wykonywanych przez poszczególnych pracowników.

–

Konsola serwera poza godzinami pracy jest zablokowana, serwer przechowywany
jest w pomieszczeniu zabezpieczonym elektronicznie i mechanicznie.

–

Stacje robocze pozostają pod całodobowym nadzorem strażnika.

–

Codziennie wykonywana jest kopia zapasowa . Zasady wykonywania kopii bezpieczeństwa
zawiera Instrukcja zlokalizowana w Wydziale Informatyki.

–

Zastosowano urządzenia chroniące przed awarią zasilania lub zakłóceniami w sieci zasilającej
(UPS).

–

Wykorzystano do przetwarzania danych osobowych komputery przenośne zabezpieczone hasłem.

–

Opracowano procedury postępowania z urządzeniami, dyskami lub innymi informatycznymi
nośnikami zawierającymi dane osobowe, przeznaczonymi do likwidacji, przekazania innemu
podmiotowi lub naprawy.

–

System zapewnia odnotowanie: daty pierwszego wprowadzenia danych tej osoby, źródła
pochodzenia danych, identyfikatora użytkownika wprowadzającego dane, sprzeciwów, o których
mowa w art. 32 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy o ochronie danych osobowych, oraz informacji, komu,
kiedy i w jakim zakresie dane zostały udostępnione.

–

System informatyczny służący do przetwarzania danych osobowych umożliwia udostępnianie
na piśmie, w powszechnie zrozumiałej formie, treści danych o każdej osobie, której dane
są przetwarzane wraz z informacjami, o których mowa powyżej.

–

Wdrożono dokumentację przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych
i organizacyjnych jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące
do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Olsztyn zawierającą
PBI i INSTRUKCJĘ .
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PROGRAM FIANSOWO - KSIĘGOWY F-K
autor: ZETO OLSZTYN – jako wersja archiwalna obejmująca dane do 2011.

I. OPIS PRZEZNACZENIA PROGRAMU
Program przeznaczony jest dla Jednostek Samorządu Terytorialnego Celem programu
jest zautomatyzowanie procesu księgowania wszystkich operacji finansowych zgodnie z obowiązującym
planem kont i klasyfikacją budżetową, ani obejmuje następujące zadania:
1.

definiowanie planu kont,

2.

zakładanie bilansu otwarcia,

3.

ewidencję dokumentów księgowych,

4.

ewidencję obrotów na kontach,

5.

analizę dziennych zapisów księgowych,

6.

analizę obrotów i sald kont,

7.

analizę wydatków i kosztów,

8.

analizę rozrachunków,

9.

emisję przelewów,

10.

sprawozdawczość finansowo-księgową,

11.

bilans roczny,

12.

automatyczne przekształcenie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia początku roku.

II. ZASADY EWIDENCJI
Ewidencja finansowa prowadzona jest w oparciu o dokumenty wewnętrzne wystawione przez urząd oraz
dokumenty zewnętrzne.
a) Na każdy dokument wystawiony jest dekret zawierający rodzaj dokumentu, jego numer, datę
wystawienia dokumentu, liczbę porządkową pozycji na dokumencie, numer konta WN. numer konta
MA, kwotę, symbol operacji, numer rachunku, termin zapłaty, opis operacji
b) Dokumenty rejestrowane są chronologicznie i mają automatycznie nadawany kolejny numer
pozycji księgowej, pod którą zostały wprowadzone do dziennika obrotów
c) Program sprawdza kolejność numeracji dokumentów.
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Każdy zadekretowany dokument jest sprawdzany pod kątem poprawności rachunkowej i kompletności.
Dekretacja i księgowanie dokumentów odbywa się w oparciu o obowiązujący plan kont.
Plan kont definiowany jest przez użytkownika i obejmuje:
– księgę główną - konta syntetyczne wg obowiązującego planu kont,
– konta analityczne - wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp
do informacji oraz dostosowanej do potrzeb sprawozdawczości.
– konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
– konta rozrachunkowe.
Zapisy księgowe prowadzone są równolegle w księdze głównej, na kontach analitycznych, kontach
klasyfikacji budżetowej i kontach rozrachunkowych.
III. WYKAZ ZBIORÓW
–

Tablica planu kont - zawiera informacje: numer konta i jego nazwę, charakterystykę konta

(bilansowe, do bilansu, aktywne, pasywne, aktywno - pasywne), powiązania

z klasyfikacją

budżetową, powiązania z kartoteką rozrachunków.
–

Tablica planu kont z klasyfikacją budżetową - zawiera numer konta klasyfikacji budżetowej
i jego nazwę.

–

Tablica miesięcznych rozliczeń obrotów kont.

–

Tablica miesięcznych rozliczeń obrotów kont klasyfikacji budżetowej.

–

Tablica nagłówków - zawiera identyfikatory poszczególnych dokumentów źródłowych.

–

Tablica operacji - zawiera wszystkie dekrety księgowe.

–

Tablica kontrahentów - zawiera dane o kontrahentach.

–

Tablica rozrachunków - zawiera wszystkie dekrety księgowe dotyczące kont
rozrachunkowych.

–

Tablica faktur - zawiera wszystkie zadekretowane faktury zakupu.

IV. ALGORYTMY

.

–

Storno „na czerwono” w programie realizowane jest poprzez podanie kwoty z minusem.

–

Obroty

miesiąca

=

suma

zaksięgowanych

dokumentów

w

podanym

miesiącu

obrachunkowym.
–

Obroty narastające = suma BO i zaksięgowanych dokumentów do podanego miesiąca
włącznie.

–

Naliczanie salda konta - w zależności od charakterystyki konta saldo jest liczone po stronie
WN lub MA:
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1. jeżeli konto „aktywno-pasywne” to:
saldo = (BO strony WN + obroty narastające WN) – (BO strony MA + obroty narastające MA).
w przypadku gdy tak obliczone saldo jest > 0 to jest zapisywane po stronie WN w przepadku gdy tak
obliczone saldo jest < 0 to jest zapisywane po stronie MA jako wartość dodatnia;
2. jeżeli konto „aktywne” to:
saldo = (BO strony WN + obroty narastające WN) – (BO strony MA + obroty narastające MA)
obliczone saldo niezależnie od wielkości zapisane jest po stronie WN
3. jeżeli konto „pasywne” to:
saldo = (BO strony MA + obroty narastające MA) – (BO strony WN + obroty narastające MA) obliczone
saldo niezależnie od wielkości zapisane jest po stronie MA.
Naliczanie odsetek.

V. ZASADY OCHRONY DANYCH
Nad bezpieczeństwem programu czuwa administrator programu. Do zadań administratora należy:
-

Ewidencjonowanie osób uprawnionych do korzystania z programu - nadawanie kodów
i uprawnień poszczególnym operatorom programu.

-

Ustalenie częstotliwości zmiany haseł.

-

Wykonanie i zabezpieczenie kopii bazy danych.

VI. ZABEZPIECZENIA PROGRAMU
Uruchomienie programu i dostęp do danych zapisanych w systemie chroniony jest dwu stopniowym
systemem haseł.
–

Kod i hasło dostępu do bazy danych ORACLE.

–

Kod operatora i jego hasło dostępu do programu

Kody i uprawnienia osobom upoważnionym nadaje administrator systemu.
Wszystkie zapisy w systemie zawierają dane informujące o tym kto i kiedy dokonał zapisu.
VII. Ewidencja aktualnej wersji oprogramowania systemu informatycznego stosowanego w ewidencji
księgowej oraz daty rozpoczęcia ich eksploatacji – prowadzona jest w oddzielnym rejestrze przez
Wydział Informatyki
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ZINTEGROWANY

SYSTEM

INFORMATYCZNY

FINANSOWO

–

BUDŻETOWO

–

GEODEZYJNY EGERIA
autor: COMARCH S.A.
I. OPIS PRZEZNACZENIA PROGRAMU
Zintegrowany System Informatyczny EGERIA jest narzędziem wspomagającym i usprawniającym
zarządzanie instytucją oraz oferującym wszechstronne wsparcie w procesach podejmowania decyzji,
niezbędnych

do

funkcjonowania

jednostek

sektora

publicznego

w dzisiejszych

warunkach

ekonomicznych i prawnych. System umożliwia:
a) definiowanie planu kont,
b) zakładanie bilansu otwarcia,
c) ewidencję dokumentów księgowych,
d) ewidencję obrotów na kontach,
e) analizę dziennych zapisów księgowych,
f) analizę obrotów i sald kont,
g) analizę wydatków i kosztów,
h) analizę rozrachunków,
i) emisję przelewów,
j) sprawozdawczość finansowo-księgową,
k) bilans roczny,
l) automatyczne przekształcenie bilansu zamknięcia na bilans otwarcia początku roku.

II. ZASADY EWIDENCJI
Ewidencja finansowa prowadzona jest w oparciu o dokumenty wewnętrzne wystawione przez urząd oraz
dokumenty zewnętrzne.


Na każdy dokument wystawiony jest dekret zawierający rodzaj dokumentu, jego numer, datę

wystawienia dokumentu, liczbę porządkową pozycji na dokumencie, numer konta WN. numer konta
MA, kwotę, symbol operacji, numer rachunku, termin zapłaty, opis operacji


Dokumenty rejestrowane są chronologicznie i mają automatycznie nadawany kolejny numer

pozycji księgowej, pod którą zostały wprowadzone do dziennika obrotów


Program sprawdza kolejność numeracji dokumentów.

Każdy zadekretowany dokument jest sprawdzany pod kątem poprawności rachunkowej i kompletności.
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Dekretacja i księgowanie dokumentów odbywa się w oparciu o obowiązujący plan kont.
Plan kont definiowany jest przez użytkownika i obejmuje:
1) księgę główną - konta syntetyczne wg obowiązującego planu kont,
2) konta analityczne - wg potrzeb szczegółowej ewidencji zapewniającej bezpośredni dostęp
do informacji oraz dostosowanej do potrzeb sprawozdawczości.
3) konta wg klasyfikacji budżetowej zgodnie z obowiązującymi przepisami.
4) konta rozrachunkowe.
Zapisy księgowe prowadzone są równolegle w księdze głównej, na kontach analitycznych, kontach
klasyfikacji budżetowej i kontach rozrachunkowych.

III. WYKAZ ZBIORÓW
Księgi rachunkowe obejmują:


dziennik,



konta księgi głównej (ewidencji syntetycznej),



konta ksiąg pomocniczych (ewidencji analitycznej),



zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej oraz zestawienia sald kont ksiąg pomocniczych.

IV. ALGORYTMY
System zapewnia poprawne wykonywanie procedur rachunkowości:


saldowanie, czyli obliczanie różnicy między większą suma obrotów WN i mniejsza sumą obrotów
MA na koncie albo obliczanie różnicy między większą sumą obrotów MA i mniejszą sumą
obrotów WN na koncie



bilansowanie przedmiotów ewidencji według zasady : stan początkowy + zwiększenia –
zmniejszenia = stan końcowy,



agregacje, dezagregację oraz wydruk danych do sprawozdań finansowych (możliwość
definiowania wyrażeń i zestawień przez użytkownika)

Model zapisu syntetyki i analityki przyjęty w module polega na tym, że zapis w analityce poprzedza
zapis w syntetyce; koresponduje on z zapisem w dzienniku, natomiast syntetyka w rzeczywistości nie
istnieje; obroty kont wyższych poziomów analityki uzyskuje się z wydruku zestawienia obrotówi sald.
Sposób ujęcia dowodu w dzienniku odpowiada zapisowi na wydruku analityki, która drogą sumowania –
tworzy syntetykę, zaś ujecie tych zapisów w odpowiednich kolumnach miesięcznego zestawienia
obrotów i sald spełnia wymogi ustawy.
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V. ZASADY OCHRONY DANYCH
Nad bezpieczeństwem programu czuwa administrator programu. Do zadań administratora należy:
a)

Ewidencjonowanie osób uprawnionych do korzystania z programu - nadawanie kodów

i uprawnień poszczególnym operatorom programu.
b)

Ustalenie częstotliwości zmiany haseł.

c)

Wykonanie i zabezpieczenie kopii bazy danych.

VI. ZABEZPIECZENIA PROGRAMU
Uruchomienie programu i dostęp do danych zapisanych w systemie chroniony jest dwu
stopniowym systemem haseł.
–

Kod i hasło dostępu do bazy danych ORACLE.

Kody i uprawnienia osobom upoważnionym nadaje administrator systemu.
Wszystkie zapisy w systemie zawierają dane informujące o tym kto i kiedy dokonał zapisu.
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Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Nr 496
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 grudnia 2014r.

1. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW FINANSOWYCH WYDZIAŁÓW I
BIUR ORAZ RÓWNORZĘDNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH O INNEJ NAZWIE
URZĘDU MIASTA OLSZTYN.

Dla zapewnienia prawidłowego obiegu dowodów stwierdzających dokonanie poszczególnych operacji
gospodarczych i finansowych oraz zapewnienia właściwej kontroli wewnętrznej, ustala się instrukcję
obiegu i kontroli dowodów finansowych wydziałów i biur oraz równorzędnych jednostek organizacyjnych
o innej nazwie obowiązującej w Urzędzie Miasta Olsztyn, których obsługę rachunkowo - kasową
prowadzi Wydział Finansów i Wydział Podatków i Opłat tutejszego Urzędu ( zwane w dalszej treści
„wydziałami”).

I. 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.
Dowody dostarczane do Wydziału Finansów Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej
w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski. Fakt ten powinien być odnotowany na tym
dokumencie podpisem pracownika odpowiedzialnego merytorycznie. Na dowodach stanowiących
podstawę wypłaty za wykonane usługi oraz za zakup materiałów, powinno być ponadto umieszczone
potwierdzenie wykonania i przyjęcia usługi, dostarczenia materiałów lub wpisania do odpowiedniej
ewidencji, podpisane czytelnie przez osobę odpowiedzialną za dokonaną operację i jej udokumentowanie.
Potwierdzenie przyjęcia może być dołączone do dowodu w formie odrębnego protokółu przyjęcia lub dowodu
magazynowego. Każdy dowód księgowy musi zawierać nr ZR (numer ewidencji zobowiązania)
lub kod kontrahenta.
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Kontrola dowodów księgowych pod względem merytorycznym należy do zakresu czynności
właściwego wydziału odpowiedzialnego za dany odcinek działalności. Kontrola dowodów wewnętrznych
nie może być powierzona tym samym pracownikom, którzy je sporządzili. Kontrola merytoryczna polega
na zbadaniu, czy dane zawarte w dokumencie odpowiadają rzeczywistości, czy wymieniona
w dokumencie (dowodzie) operacja gospodarcza była celowa z punktu widzenia gospodarczego i zgodna
z obowiązującymi przepisami. Kontroli merytorycznej dokonuje pracownik odpowiedzialny
za przeprowadzenie operacji gospodarczej.
Kontrola dowodów pod względem formalno - rachunkowym następuje po sprawdzeniu
pod względem merytorycznym i potwierdzeniu przyjęcia usługi lub materiału i należy do zakresu
czynności Wydziału Finansów Kontrola formalno -rachunkowa polega na stwierdzeniu czy dokument
zawiera: określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, określenie stron (nazwy, adresy)
uczestniczących w operacji gospodarczej, datę wystawienia oraz datę lub czas dokonania operacji,
właściwe określenie przedmiotu operacji, jej ilości i wartości, własnoręczne podpisy osób
odpowiedzialnych za dokonanie operacji i jej udokumentowanie. Kontrola formalno - rachunkowa
dokonywana jest przez upoważnionych pracowników. Dokonanie kontroli dokumentu musi być
odpowiednio potwierdzone datą, podpisem i pieczątką imienną osoby sprawdzającej.
Zatwierdzanie dowodów do wypłaty należy do obowiązków kierownika jednostki,
dysponentów poszczególnych rozdziałów klasyfikacji budżetowej (dyrektorów wydziałów i biur) oraz
głównego księgowego lub pracowników przez nich pisemnie upoważnionych. Wykazy wraz z wzorami
podpisów osób uprawnionych do kontroli dowodów pod względem merytorycznym i zatwierdzania
dowodów do wypłaty znajdują się w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej Wydziału Finansów.
Wykazy te sporządza Wydział Organizacyjny na wniosek dyrektorów wydziałów i po ich zatwierdzeniu
przez Prezydenta Miasta przekazuje do Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej Wydziału Finansów
.
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II. Wpłaty

Wydział Finansów Referat Księgowości Jednostki Budżetowej

Wpłaty wynikające z działalności jednostek powinny być wnoszone na właściwy rachunek
bankowy, względnie do kasy Urzędu Miasta Wydział Finansów. Wpłaty wnoszone są na podstawie:
- zawartych umów i wynikających z tych umów rozliczeń,
- faktur wystawionych przez pracowników komórek organizacyjnych.
Po przyjęciu wpłaty do kasy, kasjer wydaje pokwitowanie. Przyjmowanie gotówki (wpłat)
bez pokwitowania i przez inne osoby jest niedopuszczalne. W każdym z w/w przypadków zwrot wpłaty
(np. wadium) następuje w oparciu o dokument komórki organizacyjnej oraz listę wypłat z kasy
lub przelewem z rachunku bankowego.

Wydział Finansów Referat Księgowości Dochodów Niepodatkowych

Należności niepodatkowe stanowiące dochód Gminy, pobierane przez Gminę powinny
być wnoszone na właściwy rachunek Urzędu za pośrednictwem poczty, banku lub wpłacane
do kas Urzędu.
Do udokumentowania wpłat służą:
-

kwitariusze przychodowe K-103, jeżeli wpłaty dokonywane są w kasie Urzędu,

-

dowody wpłat KP wydruki komputerowe jeżeli wpłaty dokonywane są w kasie Urzędu,

-

dowody wpłaty z wyciągu bankowego, jeżeli wpłaty dokonywane są za pośrednictwem
banku lub poczty,

-

wniosek o zaliczenie

-

dowód wpłaty – mandat karny.

Dla każdego rodzaju należności wypełnia się oddzielny dowód wpłaty. Oryginał wpłaty otrzymuje
wpłacający.

Dowody wpłat z kwitariuszy K-103 powinny być wystawione w trzech egzemplarzach.

Oryginał otrzymuje wpłacający. Dowody wpłat powinny być sporządzone w sposób staranny, czytelny i
trwały oraz powinny zawierać niżej wymienione informacje z zależności od rodzaju wpłaty. Dokumenty
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(wpłaty) w raportach kasowych i wyciągach bankowych sprawdzane są pod względem rachunkowym
i formalnym przez pracowników księgujących poszczególne tytuły dochodowe i podpisywane na dowodzie
zbiorczym każdego dnia.

W przypadku wpłat należności cywilnoprawnych i pozostałych wpłat:
Na podstawie kwitu z kwitariusza przychodowego: określenie rodzaju dowodu i jego numer
identyfikacyjny (seria i numer), datę wpłaty imię i nazwisko (nazwa wpłacającego), dokładny adres
(siedziba), numer identyfikacji podatkowej NIP, rodzaj wpłaconej należności głównej, okres, którego
dotyczy wpłata z tytułu należności zaległej, należności bieżącej, odsetek za zwłokę, kwoty podatku VAT
oraz sumę tych kwot razem powtórzoną słownie, podpis osoby wystawiającej pokwitowanie oraz
potwierdzenie przyjęcia wpłaty z pieczątką (pieczęcią)
Urzędu i podpisem kasjera.
Na podstawie dowodu wpłaty KP - wydruk komputerowy: określenie rodzaju dowodu i jego numer
identyfikacyjny, datę wpłaty, imię i nazwisko (nazwa wpłacającego), dokładny adres (siedziba), rodzaj
wpłaconej należności, okres którego dotyczy wpłata, kwoty podatku VAT, sumę tych kwot razem
powtórzoną słownie, inicjały osoby wydającej dyspozycję do kasy oraz potwierdzenie przyjęcia wpłaty
z pieczątką (pieczęcią) Urzędu i podpisem kasjera, numer kasy przyjmującej wpłatę, numer raportu
kasowego.
-

Wystawiającymi pokwitowanie wpłat są osoby odpowiedzialne za pobieranie określonych dochodów

budżetowych. Zwrot niesłusznie wpłaconych należności następuje na podstawie dokumentu
potwierdzonego przez wydział merytoryczny.
-

Do udokumentowania zwrotu służą następujące dokumenty:


dowody wypłat KW, przy wypłatach dokonywanych w kasie Urzędu



dokumenty zwrotu - polecenie przelewu załączone do wyciągu bankowego, przy



zwrotach dokonywanych za pośrednictwem banku lub poczty.



Kwitariusze przychodowe K-103 pobierane są w kasach Urzędu. Odbiór kwitariuszy K-103 przez

poszczególne Wydziały Urzędu Miasta powinien być potwierdzony w ewidencji druków ścisłego
zarachowania podpisem osoby odbierającej kwitariusze. Ewidencja druków ścisłego zarachowania
prowadzona jest przez kasjerki w księdze druków K-210. Pobrane kwitariusze przychodowe (strona
tytułowa) powinny być zaopatrzone w pieczątkę Urzędu Miasta, podpisane przez głównego
księgowego i kierownika referatu. Wykorzystane kwitariusze należy zwrócić osobie prowadzącej
ewidencję druków ścisłego zarachowania za pokwitowaniem. Pozostałe druki ścisłego zarachowania:
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dowody wpłaty - KW i czeki gotówkowe rejestrowane są również w księdze druków ścisłego
zarachowania K-210.
Wydziały Urzędu Miasta przekazują do sekretariatu Wydziału Finansów wszystkie kopie
dokumentów bezzwłocznie po ich podpisaniu, stanowiące podstawę wpłat należności budżetowych.
Każda wpłata będąca dochodem budżetowym i pobierana przez budżet powinna być określona: decyzją,
nakazem płatniczym, umową lub innym dokumentem z którego ma wynikać czego wpłata dotyczy, w jakiej
wysokości ma być pobrana oraz terminu jej zapłaty. Kopie powyższych dokumentów powinny być
przekazane do Wydziału Finansów .
Do udokumentowania operacji gospodarczych w Wydziale Podatków i Opłat z zakresu rozliczeń
z tytułu podatków i opłat służą:
a)

decyzje ustalające podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny od osób fizycznych
podpisane przez upoważnione osoby.

b)

zwrotne potwierdzenie odbioru decyzji w systemie komputerowym wprowadzane jest

przez

pracowników Wydziału Podatków i Opłat, na jego podstawie pracownik Referatu Księgowości
Podatków i Opłat dokumentem KZP (Księgowanie Zbiorcze Podatków) dokonuje przypisu/odpisu
podatku. Przypis/odpis podatku może zostać wprowadzony do systemu komputerowego przez
pracownika Referatu Księgowości Podatków i Opłat dokumentem PKP (Polecenie Księgowania
Podatków). Dokumenty KZP i PKP podpisywane są przez osobę sporządzającą.
c)

deklaracje podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku
od środków transportowych osób prawnych.

d)

Deklaracja podatku wprowadzana jest do systemu komputerowego przez pracowników Referatu
Wymiaru Podatków i Opłat, na jej podstawie pracownik Referatu Księgowości Podatków i Opłat
dokumentem KZP (Księgowanie Zbiorcze Podatków) dokonuje przypisu/odpisu podatku.
Przypis/odpis podatku może zostać wprowadzony do systemu komputerowego przez pracownika
Referatu Księgowości Podatków i Opłat dokumentem PKP (Polecenie Księgowania Podatków).
Dokumenty KZP i PKP podpisywane są przez osobę sporządzającą.

e)

decyzje określające wysokość zobowiązania w podatku od nieruchomości, podatku rolnym,
podatku leśnym osób prawnych i podatku od środków transportowych osób fizycznych i osób
prawnych, podpisane przez upoważnione osoby.

f)

Ww. decyzje tworzone są w systemie komputerowym przez pracowników Referatu Wymiaru
Podatków i Opłat, pracownik Referatu Księgowości Podatków i Opłat

dokumentem KZP

(Księgowanie Zbiorcze Podatków) dokonuje przypisu/odpisu podatku. Przypis/odpis podatku
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może zostać wprowadzony do systemu komputerowego przez pracownika Referatu Księgowości
Podatków i Opłat dokumentem PKP (Polecenie Księgowania Podatków). Dokumenty KZP i PKP
podpisywane są przez osobę sporządzającą.
g)

decyzje określające wysokość zobowiązania w opłacie targowej, opłacie miejscowej, opłacie
skarbowej, podpisane przez upoważnione osoby.

h)

Ww. decyzje tworzone są w systemie komputerowym przez pracowników Referatu Wymiaru
Podatków i Opłat, następnie pracownik Referatu Księgowości Podatków i Opłat dokumentem
PKP (Polecenie Księgowania Podatków). Dokument PKP

podpisywany jest przez osobę

sporządzającą.
i)

raporty kasowe skrócone oraz zestawienia raportów kasowych wraz załączonymi do nich:

j)

pokwitowaniami z kwitariuszy przychodowych/rozchodowych,

k)

wydrukami komputerowymi KP,

l)

blankietami polecenia przelewu/wpłat gotówkowych rat podatku od nieruchomości, rolnego
i leśnego od osób fizycznych dołączane do decyzji o ustaleniu podatków.

m)

wyciągi bankowe,

n)

postanowienia o zaliczeniu wpłaty, nadpłaty lub zwrotu podatku na poczet zaległości
podatkowych albo bieżących zobowiązań podatkowych, podpisane przez osoby upoważnione,
wprowadzane do systemu komputerowego przez pracownika Referatu Księgowości Podatków i
Opłat dokumentem PKP (Polecenia Księgowania Podatków). Dokument PKP podpisywany jest
przez osobę sporządzającą.

o)

wniosek podatnika o zaliczenie nadpłaty na poczet przyszłych zobowiązań podatkowych,
o którym mowa w art. 76 § 1 Ordynacji podatkowej, wprowadzane do systemu komputerowego
przez pracownika Referatu Księgowości Podatków i Opłat dokumentem PKP (Polecenia
Księgowania Podatków). Dokument PKP podpisywany jest przez osobę sporządzającą.

p)

polecenia księgowania podatków PKP, (np. przeksięgowania wpłat). Dokument PKP
podpisywany jest przez osobę sporządzającą. W przypadku gdy polecenie księgowania dotyczy
przedawnienia należności podatkowych dokument PKP jest zatwierdzany przez Kierownika
Referatu Księgowości Podatków i Opłat.
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q)

księgowanie zbiorcze podatków KZP (przypisy i odpisy). Dokument KZP podpisywany jest przez
osobę sporządzającą,

r)

postanowienia o dokonaniu potrącenia podatków podpisane przez osoby upoważnione,
wprowadzane do systemu komputerowego przez pracownika Referatu Księgowości Podatków i
Opłat dokumentem PKPO (Potrącenia Podatków). Dokument PKPO podpisywany jest przez
osobę sporządzającą.

s)

decyzje w sprawie odroczenia, rozłożenia na raty podatku podpisane przez osoby upoważnione,
wprowadzane do systemu komputerowego przez pracownika Referatu Księgowości Podatków i
Opłat dokumentem PKPP (Prolongaty Podatków). Dokument PKPP podpisywany jest przez osobę
sporządzającą.

t)

decyzje w sprawie umorzenia podatków podpisane przez osoby upoważnione, wprowadzane do
systemu komputerowego przez pracownika Referatu Księgowości Podatków i Opłat dokumentem
PKPU (Umorzenia podatków). Dokument PKPU podpisywany jest przez osobę sporządzającą.

u)

decyzje stwierdzające wygaśnięcie zobowiązania podatkowego podpisane przez osoby
upoważnione, wprowadzane do systemu komputerowego

przez pracownika Referatu

Księgowości Podatków i Opłat dokumentem PKPW (Wygaszenia podatków). Dokument PKPW
podpisywany jest przez osobę sporządzającą.
księgowanie odsetek należnych - PKPN. Dokument PKPN podpisywany jest przez osobę sporządzającą.
Do udokumentowania zwrotów służą:
- dowody wypłat KW, przy wypłatach dokonywanych w kasie Urzędu
- wyciągi bankowe.
Stosuje się następujące oznaczenia rodzaju i numeru identyfikacyjnego dowodów księgowych
w Wydziale Podatków i Opłat:
- dla wyciągów bankowych: WB/aaa/bbb/rr – gdzie aaa to oznaczenie rodzaju rachunku bankowego
(OSK- opłata skarbowa, POD- podatki i opłaty lokalne), bbb – kolejny numer wyciągu bankowego
danego rodzaju, rr – dwie ostatnie cyfry roku
- dla raportów kasowych: ccc/Kd/53/eee/rr – gdzie ccc – oznacza rodzaj raportu kasowego
(RK – raport kasowy dot. podatków i opłat lokalnych, RKS - raport kasowy dot. opłaty skarbowej), d –
kolejny numer kasy, 53- oznaczenie oddziału, eee – kolejny numer raportu kasowego danego rodzaju, rrdwie ostatnie cyfry roku
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dla poleceń księgowych: ffff/ggggg/mm/rrrr – gdzie: ffff – oznaczenie rodzaju dokumentu (PK- polecenie
księgowania, KZP – księgowanie zbiorcze podatków, PKP księgowanie podatków, PKPU – umorzenie
podatków, PKPW – wygaszenie podatków, PKPO – potrącenie podatków, PKPP – prolongaty podatków),
ggggg – kolejny numer polecenia księgowania danego rodzaju (dla – PK – numer 5-cyfrowy,
dla pozostałych dokumentów – 4-cyfrowy), mm – oznaczenie miesiąca, rrrr- oznaczenie roku (dla – PK –
rok, dla pozostałych dokumentów – dwie ostatnie cyfry roku)
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III. Wydatki
Wydatki powinny być uzasadnione pod względem legalności, celowości i gospodarności. Wydziały
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
uzasadniające wypłatę i odpowiadające wymogom zawartym w dziale I – „Dowody księgowe” niniejszej
instrukcji a mianowicie:
–

faktury i rachunki,

–

listy płatnicze,

–

polecenia wyjazdów służbowych,

–

polecenie wypłaty wynikające z rozliczenia zaliczki itp.,

–

polecenie wypłaty dotacji,

–

polecenia przelewu środków finansowych,

–

inne dowody,

Dokonanie wypłat bez podstawy jest niedopuszczalne.
Wydruki komputerowe z dokonanych wydatków według klasyfikacji budżetowej przekazywane są za okresy
miesięczne na żądanie danej komórki organizacyjnej.

1. Faktury
Faktury i rachunki powinny być składane na bieżąco, nie później niż na pięć dni roboczych przed
terminem płatności. Celem uniknięcia naliczania odsetek, dyrektorzy wydziałów i biur ustalą
pracowników odpowiedzialnych za terminowe przekazywanie poszczególnych faktur i rachunków
do Wydziału Finansów po ich odpowiednim opracowaniu i skontrolowaniu przez właściwe merytoryczne
komórki organizacyjne. Do faktury powinna być dołączona umowa (zlecenie), umowa o dzieło, protokół
odbioru robót oraz ewentualne aneksy. Jeżeli dana umowa obowiązuje przez dłuższy okres czasu (np. rok )
i wystawianych jest kilka faktur to obowiązuje zasada dołączania umowy do pierwszej wystawionej faktury,
a w następnej należy wpisać adnotację, do której faktury została załączona umowa. Faktury z datą
wystawienia z poprzedniego miesiąca, a otrzymane w miesiącu następnym winny być przekazane do
Wydziału Finansów Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej najpóźniej do 6-ego dnia miesiąca
następnego, w celu ujęcia ich do zobowiązań miesiąca sprawozdawczego. W przypadku miesiąca grudnia
obowiązuje indywidualny tok postępowania, określa to pismo Wydziału Finansów.
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Oryginał faktury, rachunku jako dokument ZR – zobowiązanie jest wprowadzany do systemu księgowego
przez wydziały merytoryczne i księgowany na koncie zespołu „4” „Koszty według rodzajów i ich
rozliczenie”, koncie 080 „Środki trwałe w budowie (Inwestycje), zgodnie z klasyfikacją budżetową lub
koncie
310 „Materiały”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 ZR z poleceniem zapłaty - wyciągiem bankowym.
Faktury i rachunki, za które należność jest wypłacana gotówką w kasie Banku winny być złożone do Wydziału
Finansów Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej w dniu poprzedzającym wypłatę do godziny 12-tej.
Dyrektorzy ponoszą odpowiedzialność za dokumentację dotyczącą danej faktury (rachunku) potwierdzającą
dokonanie transakcji zgodnie z zamówieniami publicznymi, wymogami wynikającymi z procedur ISO,
zasadami polityki rachunkowości oraz obowiązującymi przepisami prawa.
Każda faktura, rachunek, zlecenie do wypłaty wydziału merytorycznego 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, numeru ZR lub kodu kontrahenta 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 niżej wzorów.
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

zarządzenia

lub zatwierdzone wykazy

osób

otrzymujących należności (np. premie, nagrody, diety dla radnych, inne świadczenia jednorazowe).
Oryginały list płatniczych przechowywane są razem z dokumentami dotyczącymi wynagrodzeń
pracowniczych,
z wyjątkiem ryczałtów samochodowych.
3. Polecenia wyjazdów służbowych.
O potrzebie i celowości wyjazdu służbowego pracownika decyduje przełożony lub jego zastępca
pisemnie upoważniony, który jednocześnie zatwierdza rozliczenie wyjazdu służbowego po powrocie
pracownika z delegacji. Przy przejazdach należy posługiwać się najtańszym środkiem lokomocji.
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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 Prezydent, jego zastępcy lub Sekretarz Miasta 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 Wydziału Finansów w terminie 7 dni od daty zakończenia podróży służbowej.
O skierowaniu pracownika w delegację zagraniczną decyduje Prezydent Miasta Olsztyn lub Sekretarz
Miasta. Pracownikom wyjeżdżającym w delegację zagraniczną wypłacana jest zaliczka w walucie obcej
przeliczana na złote wg kursu z dnia wypłaty banku obsługującego jednostkę. Rozliczenie zaliczki
dokonywane jest wg kursu kupna banku obsługującego jednostkę.

Obowiązujący załącznik do polecenia wyjazdu służbowego na terenie kraju:
Załącznik do polecenia wyjazdu służbowego Nr …
Pani/Pana …..........
Oświadczam, że podczas wyjazdu służbowego w dniach od …. do …. zapewniono wyżywienie;
Lp.

Tak/nie

1

śniadanie

2

obiad

3

kolacja

ilość

…...............
podpis

Naliczanie diet za krajową podróż służbową będzie dokonywane w następujący sposób:
między godziną 7.00 a 10.00 śniadanie, 13.00 – 16.00 obiad, 17.00 – 19.00 kolacja.

4. Zaliczki do rozliczenia.
Zaliczki mogą być wypłacane pracownikom na koszty podróży służbowych, pokrycie drobnych
wydatków oraz na płace. Wysokość zaliczki nie może przekroczyć wysokości wynagrodzenia
pracownika pobierającego zaliczkę. Udzielanie zaliczki na poczet wynagrodzenia może nastąpić w
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sytuacjach wyjątkowych, uzasadnionych zdarzeniami losowymi i w sposób sporadyczny. W decyzji o
wypłaceniu zaliczki powinien być określony cel i termin do którego zaliczka ma być rozliczona. Termin
ten nie może być dłuższy niż 7 dni po dokonaniu transakcji, dla której udzielono zaliczki, a w przypadku
płac przy najbliższej wypłacie wynagrodzenia. Pracownikom, którzy w związku z czynnościami
służbowymi pokrywają drobne, stale powtarzające się wydatki, mogą być wypłacane zaliczki w
wysokości nie przekraczającej przeciętnej kwoty wynagrodzeń miesięcznych. Jeżeli zaliczka nie została
rozliczona
w ustalonym terminie, potrąca się ją z najbliższego wynagrodzenia pracownika w granicach
przewidzianych obowiązującymi przepisami. W przypadku zaliczek na wyjazdy zagraniczne wartość
pobranej zaliczki jest rozliczana po kursie banku prowadzącego rachunki bankowe jednostki.

5. Dyspozycje przelewu środków finansowych są sporządzane przez komórki organizacyjne Urzędu
Miasta na podstawie :
–

umów stypendialnych zawieranych przez Miasto Olsztyn z osobami, które na podstawie uchwały
Rady Miasta otrzymały w danym roku stypendium w zakresie działalności kulturalnej,

–

umów dotacyjnych zawartych przez Miasto Olsztyn z jednostkami nie zaliczanymi

do sektora finansów publicznych realizujących zadania miasta w zakresie kultury, kultury fizycznej
i opieki społecznej,
–

innych dokumentów komórek organizacyjnych.

6. Dotacje
Urząd Miasta Wydział Finansów przekazuje dotacje:
-

szkołom niepublicznym i niepublicznym placówkom oświatowym i oświatowo –
wychowawczym,

-

instytucjom kultury,

-

zakładom opieki zdrowotnej,

-

niepublicznym domom pomocy społecznej,

-

niepublicznym ośrodkom wsparcia,

-

innym podmiotom uprawnionym do otrzymania dotacji na podstawie właściwych uchwał Rady
Miasta Olsztyn i umów.

Podstawę przekazania stanowi dyspozycja wypłaty dotacji lub inny dokument przekazany przez komórki
organizacyjne Urzędu Miasta. Merytorycznie odpowiedzialnymi są właściwe komórki organizacyjne Urzędu
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Miasta. Rozliczenia przekazanych dotacji prowadzą w/w komórki i na koniec roku (zgodnie z terminem
określonym w odrębnym piśmie Wydziału Finansów), przekazują do Wydziału Finansów.

7. Inne dowody np. wyroki sądowe, nakazy zapłaty opisuje Radca Prawny. Podpisuje pod względem
merytorycznym, legalności, celowości i gospodarności właściwy dyrektor wydziału merytorycznego
odpowiedzialny za daną sprawę (ze wskazaniem odpowiedniej klasyfikacji budżetowej) oraz zatwierdza
do wypłaty Skarbnik Miasta i Prezydent.

IV. Środki rzeczowe
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”.
Dowody przyjęcia środków rzeczowych z zewnątrz i wydane na zewnątrz oraz dowody likwidacji tych
środków dotyczące Gminy powinny być podpisane przez Prezydenta, lub Zastępców, lub osoby
upoważnione i

Skarbnika Miasta, natomiast dotyczące jednostki przez Dyrektora Wydziału

Administracyjno - Gospodarczego i Głównego Księgowego Urzędu Miasta lub upoważnionego pracownika.
Do środków rzeczowych zalicza się:
-

Środki trwałe

-

Pozostałe środki trwałe

-

Materiały

-

Książki

1. Środki trwałe
Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. 1 pkt.15 ustawy o rachunkowości.
W rozumieniu w/w przepisów komputer razem z monitorem stanowią środek trwały.
Urządzenia peryferyjne zakupione ze środków inwestycyjnych typu:
drukarka, skaner, switch, konwerter, hub, serwer, streamer zewnętrzne, zewnętrzna macierz dyskowa
od momentu zakupu bez względu na wartość stanowią odrębny numer w ewidencji komputerowej
środków trwałych.

2. Pozostałe środki trwałe
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–

W Wydziale Administracyjno -Gospodarczym wyznaczony pracownik odpowiedzialny jest
za gospodarkę tymi środkami, do którego obowiązków należy zorganizowanie oznaczenia tych
środków oraz ich przechowywanie i zabezpieczenie przed zniszczeniem, uszkodzeniem
i kradzieżą oraz prowadzenie ewidencji środków trwałych, prowadzenie ksiąg inwentarzowych
ilościowo - wartościowych pozostałych środków trwałych, rozliczanie osób zwalniających się z
pracy z powierzonych im środków, wnioskowanie do komisji inwentaryzacyjnej o dokonywanie
okresowych przeglądów składników majątkowych i spisywanie ze stanu przedmiotów
zniszczonych, zużytych, które nie nadają się do dalszego użytkowania, ewidencyjne uzgadnianie
środków podstawowych pomiędzy księgami inwentarzowymi pozostałych środków trwałych
(jednostki - księgowość) raz na kwartał.
Dowody przychodowe należy zaopatrzyć w klauzulę:
„ Zarejestrowano w ewidencji środków trwałych i nadano Nr inwentarzowy .
dnia........ podpis”
„Wpisano do księgi inwentarzowej pozostałych środków trwałych i nadano numer
inwentarzowy dnia

podpis ...............”.

W księgach inwentarzowych pozostałych środków trwałych prowadzonych przez Wydział
Administracyjno - Gospodarczy należy ujmować między innymi:
- kserokopiarki,
- sprzęt komputerowy,
- niszczarki,
- faksy,
- sprzęt telewizyjno radiowy,
- sprzęt audio-wizualny.
–

W Wydziale Geodezji i Gospodarki Nieruchomościami pracownicy odpowiedzialni
za gospodarkę środkami trwałymi prowadzą księgę środków trwałych (gruntów, budynków,
budowli). Stan środków trwałych na dzień 30.VI i 31 .XII. każdego roku należy uzgodnić
z ewidencją księgową. Przychód i rozchód gruntów z ewidencji księgowej dokonuje
się na podstawie wykazów przychodów, wykazów rozchodów przedłożonych przez Wydział
Geodezji

i Gospodarki Nieruchomościami. Wykazy powinny określać nr obrębu, nr działki,

powierzchnię działki, wartość każdej działki i od kogo zostały zakupione grunty oraz łączną
wartość działek wymienionych
w wykazie. Wydział Geodezji każdorazowo przekazuje do Wydziału Finansów informację
o oddaniu nieruchomości w trwały zarząd oraz wygaszenie trwałego zarządu. Wydział Finansów
na podstawie otrzymanego protokołu zdawczo-odbiorczego zawierającego wartość według
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wyceny rzeczoznawcy przedmiotowej nieruchomości dokonuje zdjęcia środka trwałego z
ewidencji bilansowej i przenosi na ewidencję pozabilansową w wartości wynikającej z ksiąg
rachunkowych.
–

Przyjęcie nieruchomości na stan majątku Gminy Olsztyn następuje na podstawie pisemnej
decyzji, protokółu 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 Wydziału Finansów
po zakończeniu roku celem wprowadzenia do ewidencji syntetycznej.
–

Sprzedaż

nieruchomości będących w administrowaniu

Zakładu

Lokali i Budynków

Komunalnych następuje na podstawie aktów notarialnych. Wykaz aktów notarialnych winien
być przekazany celem zdjęcia z ewidencji analitycznej środków trwałych. Nieodpłatne
przekazanie środków trwałych następuje na podstawie decyzji Prezydenta Miasta i protokółu
zdawczo - odbiorczego z określeniem wartości brutto i umorzenia sporządzonego przez
wydział merytoryczny. Po potwierdzeniu przez przejmującego, protokół winien być
dostarczony do Wydziału Finansów.
–

Do zdjęcia z ewidencji księgowej środka trwałego przeznaczonego do rozbiórki niezbędna
jest decyzja Prezydenta Miasta. Na podstawie tej decyzji Wydział Inwestycji Miejskich
zawiadamia zarządcę o wyłączeniu środka trwałego z ewidencji. Wydział Inwestycji
Miejskich po fizycznej likwidacji środka trwałego przekazuje protokół

do zarządcy

nieruchomości (ZliBK) celem zdjęcia środka trwałego z ewidencji.
W przypadku majątku Gminy (budynki i budowle) ewidencję szczegółową prowadzi Zarządca
(ZLiBK) – pozabilansowo. Zarządca (ZLiBK) na koniec roku przekazuje do Wydziału
Finansów informację o stanie środków trwałych z uwzględnieniem zmniejszeń, zwiększeń
oraz umorzeń/amortyzację.
–

W Wydziale Inwestycji Miejskich

pracownik odpowiedzialny za rozliczanie zadań

inwestycyjnych , po zakończeniu inwestycji i protokolarnym odbiorze robót zobowiązany
jest każdorazowo do niezwłocznego sporządzenia dowodu OT (przyjęcie środka trwałego)
w 3 egzemplarzach, z czego 2 egz. otrzymuje Wydział Finansów, 1 egz. pozostaje w
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Wydziale Inwestycji Miejskich. Powyższe dotyczy również środków przyjmowanych w
formie nieodpłatnej. Dowód OT powinien zawierać adnotację „przyjęto nieodpłatnie”.
Pracownik komórki odpowiedzialny za bieżące monitorowanie wydatków inwestycyjnych
ujętych w budżecie Miasta na dany rok, zobowiązany jest do ich uzgadniania z Wydziałem
Finansów po zakończeniu każdego miesiąca. Powyższe czynności są niezbędne w celu
uniknięcia

przekroczeń

ich prawidłowego

w

wykonaniu

klasyfikowania

i

planu

uniknięcia

wydatków
rozbieżności.

inwestycyjnych
Ponadto

oraz

pracownik

odpowiedzialny za rozliczanie zadań inwestycyjnych winien uzgodnić na dzień 31 grudnia
każdego roku saldo nierozliczonych zadań inwestycyjnych z Wydziałem Finansów. Fakt ten
powinien być potwierdzony na piśmie.

3. Materiały


Wydział Administracyjno-Gospodarczy jest zobowiązany do wyposażenia wszystkich komórek
organizacyjnych tutejszego Urzędu w niezbędne materiały biurowe oraz pracowników obsługi
w środki czystości. Pracownik odpowiedzialny za wyposażenie w materiały po dokonaniu zakupu
przekazuje do Wydziału Finansów faktury z załączonym rozdzielnikiem stwierdzającym fakt
pokwitowania tych materiałów przez pracowników poszczególnych Wydziałów. Materiały
zakupione w mniejszych ilościach powinny być pokwitowane bezpośrednio na fakturze przez
pracownika odbierającego materiał.



Wydziały dokonujące zakupów materiałów na nagrody i promocję miasta Olsztyn do faktur
stwierdzających zakup materiałów winny dołączyć protokóły wręczenia upominków.
Wydziały dokonujące zakupów materiałów promocyjnych, biurowych i innych powinny kupować je
w ilościach odpowiadających potrzebom aktualnym bez ich magazynowania. W przypadku
niezbędnego zapasu ten zakup jest ewidencjonowany w podręcznym magazynie wydziału.



W Wydziale Zarządzania Kryzysowego i Ochrony Ludności prowadzi się magazyn sprzętu
i urządzeń technicznych OC. Przyjęcie materiałów do magazynu odbywa się na podstawie faktury
(rachunku) lub innego dowodu dostawy oraz pokwitowania magazynowego (formularz
powszechnego użytku). Po dokonaniu zakupu przyjęcie do magazynu powinno być stwierdzone
na fakturze (rachunku) przy pomocy pieczątki o następującej treści:
„Wpisano do kartoteki materiałowej w dniu .................... pod numerem ............... dnia
........................................................ podpis magazyniera ........................................................”.
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Podstawę wydania materiałów z magazynu stanowi protokół wydania materiałów. Protokół podpisuje
osoba, do której obowiązków należy prowadzenie magazynu a akceptuje Dyrektor Wydziału lub
osoba przez niego upoważniona. Ewidencję magazynową prowadzi się na bieżąco w kartotekach
ilościowo - wartościowych w Wydziale Finansów. Podstawę księgowania rozchodu materiałów
stanowi kwartalne zestawienie rozchodu, sporządzone na podstawie magazynowych dowodów
rozchodowych (dołączonych do zestawienia). W terminie do dnia 15-tego po upływie każdego
kwartału, magazynier względnie pracownik odpowiedzialny za gospodarkę materiałową zobowiązany
jest do uzgodnienia stanów zapasów oraz rozchodów i przychodów z ewidencją księgową. W
przypadku zmiany magazyniera lub osoby odpowiedzialnej za powierzone

materiały,

przekazywanie obowiązków winno odbyć się protokolarnie.


Środki transportowe znajdujące się na stanie Urzędu Miasta powinny mieć komisyjnie ustalone
normy zużycia paliwa. Wydział Administracyjno -Gospodarczy powołuje komisję w skład której
wchodzą pracownicy wydziału. W przypadku odchyleń od normy zużycia (przepały
i oszczędności) należy ustalić ich przyczyny w celu zmniejszenia normy lub obciążenia kierowcy
przepałem. Ustalenie normy zużycia paliwa oraz ustalenie przyczyn wystąpienia przepału powinno
być udokumentowane protokółem, który zatwierdza Prezydent.
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V. Podatek VAT

1. Rozliczenie sprzedaży
Do obowiązków wydziałów prowadzących sprzedaż towarów i usług należy:
a) wystawianie faktur VAT,
Faktura stwierdzająca dokonanie sprzedaży powinna zawierać co najmniej dane wymienione
w przepisach wykonawczych do ustawy o podatku od towarów i usług. W razie sprzedaży
dokonywanej na podstawie pisemnego zamówienia lub oferty, faktura nie musi zawierać podpisu
nabywcy. Fakturę wystawia się nie później niż 7 dnia od daty wydania towaru (data podpisania
aktu notarialnego) lub wykonania usługi. Z tytułu świadczenia w kraju usług najmu, dzierżawy
lub usług o podobnym charakterze, fakturę wystawia się nie później niż z chwilą powstania
obowiązku podatkowego wynikającego z przepisów o podatku VAT. W przypadku świadczenia
w/w usług faktura nie może być wystawiona wcześniej niż 30 dnia przed powstaniem tego
obowiązku.
b) prowadzenie rejestrów sprzedaży
Faktury sprzedaży ujmowane są w rejestrach sprzedaży prowadzonych dla celów podatku VAT.
W oparciu o rejestry sporządzane są miesięczne zestawienia z wyszczególnieniem wartości
sprzedaży netto, stawek podatku należnego oraz wysokości tego podatku. Rejestry sprzedaży
są przekazywane do Wydziału Finansów w terminie do

15 każdego miesiąca za miesiąc

poprzedni, celem ujęcia w deklaracji podatkowej VAT.

2. Rozliczenie zakupów
W celu prawidłowego rozliczenia naliczonego podatku VAT wydziały dokonujące zakupów towarów
i usług a jednocześnie prowadzące sprzedaż oraz wydziały dokonujące zakupów nagród i innych
wydatków związanych z przyjmowaniem delegacji zagranicznych, zobowiązane są do określania
na fakturach VAT kwoty podatku podlegającego odliczeniu. Informacja ta powinna zawierać następującą
treść:
Podatek VAT do odliczenia w kwocie

........................ podpis ................... „

i pieczątka pracownika odpowiedzialnego.
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W przypadku braku powyższej informacji na fakturach VAT podatek nie będzie podlegał odliczeniu
i będzie księgowany w koszty. Z uwagi na konsekwencje finansowe wynikające z nieprawidłowego
rozliczania podatku VAT powinien być on szczególnie analizowany przez pracownika odpowiedzialnego
za sprawdzanie faktur pod względem merytorycznym.
Za nieprawidłowe odliczanie podatku VAT odpowiedzialność ponosi wydział merytoryczny.

3. Sporządzenie miesięcznych deklaracji podatku VAT
Składanie w urzędzie skarbowym deklaracji rozliczenia podatku od towarów i usług powinno
nastąpić w terminie do dnia 25 dnia miesiąca następującego po miesiącu, za który składana jest
deklaracja. Podstawa prawna: art. 99 ustawy z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług
(Dz. U. z 2011 r nr 177 poz. 1054jt. z późn. zmianami).
Za prawidłowe naliczenie podatku należnego wykazanego w ewidencji sprzedaży, podatku
naliczonego wykazanego w ewidencji zakupów są odpowiedzialne wydziały merytoryczne prowadzące
sprzedaż i zakupy.
Wszystkie wydziały prowadzące sprzedaż towarów, usług i dokonujące zakupów, zobowiązane
są do składania miesięcznych zestawień do 15-tego każdego miesiąca za miesiąc poprzedni w Wydziale
Finansów. Wydział Finansów dokona sprawdzenia powyższych zestawień pod względem rachunkowym
i na tej podstawie sporządzi deklarację podatkową VAT.

VI. Obsługa finansowa zadań ujętych w budżecie Miasta

1. Komórki organizacyjne Urzędu Miasta, odpowiedzialne za wykonanie zadań ujętych
w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej, są zobowiązane do szczegółowego
bieżącego analizowania zgodności realizacji budżetu po stronie dochodów i wydatków.
2. W przypadkach stwierdzenia odchyleń od kwot ujętych w planie i tym samym niewykonania
lub przekroczenia planu - w zakresie wydatków bieżących – wydziały zobowiązane
są do przygotowania propozycji zmiany planu i złożenia tych zmian wraz z uzasadnieniem
do Wydziału Budżetu.
3. W przypadkach stwierdzenia odchyleń od kwot ujętych w planie i tym samym niewykonania
lub przekroczenia planu - w zakresie wydatków majątkowych – komórki organizacyjne
zobowiązane są do przygotowania propozycji zmiany planu i złożenia tych zmian wraz
z uzasadnieniem do Wydziału Budżetu.
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4. Na podstawie informacji uzyskanej z Wydziału Finansów zobowiązania finansowe według stanu
na dzień 31 grudnia danego roku powinny być uwzględnione w budżecie następnego roku.
5. Za powyższe odpowiadają komórki organizacyjne Urzędu.

Słowniczek
Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:
dysponencie - należy przez to rozumieć upoważnionego przez Prezydenta do dysponowania środkami
finansowymi pracownika Urzędu,
komórce organizacyjnej – należy przez to rozumieć każdy Wydział Urzędu Miasta oraz inną
wymienioną w Regulaminie organizacyjnym Urzędu Miasta komórkę organizacyjną Urzędu, dla której
ustalono inną nazwę,
dyrektorze – należy przez to rozumieć Dyrektora Wydziału Urzędu Miasta oraz innych kierowników
komórek organizacyjnych Urzędu, dla których ustalono inną nazwę.

2. INSTRUKCJA OBIEGU I KONTROLI DOWODÓW KSIĘGOWYCH
JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
Jednostkowe sprawozdania budżetowe przekazuje się do Wydziału Budżetu Urzędu Miasta
Olsztyna (w sekretariacie, bez pośrednictwa Kancelarii Ogólnej). Na dowód złożenia sprawozdania,
osoba przyjmująca umieszcza na jego oryginale oraz kopii przeznaczonej do przechowywania w aktach
jednostki, pieczątkę o treści:
URZĄD MIASTA OLSZTYNA
Wydział Budżetu
Wpł.
dnia
Znak………….zał………………..
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Kontroli formalno-rachunkowej jednostkowych sprawozdań budżetowych dokonują wyznaczeni
pracownicy Wydziału Budżetu Urzędu Miasta Olsztyna, na dowód czego opatrują sprawozdania
pieczątką według wzoru:
Sprawdzono pod względem
formalnym i rachunkowym
dnia………………………
podpis…………………….

Kontrola formalno-rachunkowa polega na sprawdzeniu w szczególności:
1) zastosowania właściwego druku sprawozdania,
2) sporządzenia sprawozdania w sposób czytelny i trwały,
3) poprawności wypełnienia sprawozdania w odpowiedniej szczegółowości,
4) kompletności sprawozdania, tj. czy zawiera wszystkie strony formularza oraz czy wszystkie zostały
wypełnione,
5) poprawności złożenia na każdym formularzu sprawozdania podpisów w miejscu oznaczonym przez
właściwe osoby (główny księgowy i kierownik jednostki) oraz poprawności umieszczenia pieczątek
z imieniem i nazwiskiem osób podpisujących,
6) poprawności umieszczenia na sprawozdaniu nazwy i adresu jednostki sprawozdawczej oraz jej
numeru REGON,
7) poprawności okresu, za który sporządza się sprawozdanie,
8) poprawności daty sporządzenia sprawozdania,
9) poprawności danych zgodnie z regułami obliczeniowymi obowiązującymi w poszczególnych
formularzach sprawozdawczych,
10)

poprawności wprowadzenia do programu finansowo-księgowego wszystkich danych z

dokumentu w formie pisemnej oraz wprowadzenia tych danych w odpowiednich pozycjach.

W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości formalno-rachunkowych w kontrolowanych
sprawozdaniach pracownik Wydziału Budżetu informuje jednostkę o zaistniałych nieprawidłowościach
oraz dokonuje zapisu na sprawozdaniu o rodzaju nieprawidłowości, formie kontaktu z jednostką, osobie z
którą się kontaktował oraz dacie kontaktu.
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Sprawozdania Rb-27 urzędów skarbowych, które wpłyną do Urzędu Miasta Wydział Budżetu
Referat Księgowości i Sprawozdawczości Budżetowej później niż w dniu poprzedzającym termin
przekazania zbiorczych sprawozdań budżetowych do regionalnej izby obrachunkowej, mogą nie zostać
zaewidencjonowane w systemie FK.
Poszczególne pozycje na wyciągach bankowych numeruje się kolejno 1, 2, 3, itd.
Na dowodach księgowych nanosi się numer w dzienniku z raportu ,,Dziennik” z Księgi Głównej, a jeżeli
dowody składają się z większej liczby pozycji nanosi się zakres numerów w dzienniku. Dowody księgowe
powinny być ułożone w porządku chronologicznym, zgodnie z numeramiz dziennika. Każdy dowód
księgowy powinien być dodatkowo oznaczony numerem identyfikacyjnym, który umieszcza się na górze
dowodu zachowując porządek chronologiczny. Stosuje się następujące oznaczenia numerów
identyfikacyjnych dowodów księgowych: aa/1-.../mm/rr, gdzie aa oznacza kolejny numer dowodu, 1-…
oznacza zakres pozycji występujących na dowodzie, mm oznacza miesiąc a rr oznacza dwie ostatnie
cyfry roku.
Po nadaniu statusu „Weryfikacja” na wyciągach bankowych, pracownik Wydziału Budżetu dokonuje
sprawdzenia zgodności pomiędzy „bilansikiem” na wyciągu przygotowanym przez osobę dekretującą
wyciągi bankowe z informacją z Egerii. Wykonanie tej czynności, potwierdzenie zgodności, powinno być
udokumentowane parafą pracownika Wydziału Budżetu postawioną obok parafy osoby dekretującej wyciągi
bankowe na „bilansiku” papierowego wyciągu bankowego. Przed zaksięgowaniem wyciągów bankowych
każdy pracownik Wydziału Budżetu jest zobowiązany ponownie sprawdzić, czy zgodność danych nadal
występuje.
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Załącznik Nr 5
do Zarządzenia Nr 496
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 grudnia 2014r.

OBOWIĄZUJĄCE ZASADY INWENTARYZACJI AKTYWÓW I PASYWÓW

1.Instrukcja inwentaryzacyjna aktywów i pasywów w Urzędzie Miasta Olsztyna.
I.
1. Celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów i na tej podstawie:
a) doprowadzenie danych wynikających z ksiąg rachunkowych do zgodności ze stanem
rzeczywistym, a tym samym zapewnienie realności wynikających z nich informacji
ekonomicznych.
b) rozliczenie osób materialnie odpowiedzialnych (współodpowiedzialnych) za powierzone mienie.
c) dokonanie oceny gospodarczej przydatności składników majątku.
d) przeciwdziałanie nieprawidłowościom w gospodarce majątkowej urzędu.
e) Za prawidłowe przeprowadzenie inwentaryzacji odpowiedzialny jest Prezydent Olsztyn.
2. Inwentaryzacji podlegają:
a) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne,
b) środki trwałe w budowie, w tym maszyny i urządzenia przeznaczone do montażu,
c) inwestycje długoterminowe, takie jak udziały w obcych jednostkach,
d) rzeczowe składniki aktywów obrotowych,
e) środki pieniężne na rachunkach bankowych i w kasie,
f) należności z tytułu dostaw i usług,
g) salda rozrachunków publiczno - prawnych,
h) salda rozrachunków z pracownikami,
i) inne aktywa i pasywa.
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II.
1. Rzeczywisty stan aktywów i pasywów Urzędu Miasta Olsztyna ustala się w drodze:
a) spisu z natury,
b) uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia stanów na dzień inwentaryzacji,
c) weryfikacji prawidłowości stanów wynikających z ksiąg rachunkowych przez porównanie
ich z odpowiednimi dokumentami.
2. Spisem z natury ustala się stan następujących aktywów:
a) gotówki w kasie,
b) środków trwałych (z wyjątkiem gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest
znacznie utrudniony),
c) pozostałych środków trwałych,
d) materiałów.
3. W drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia ustala się stany następujących
aktywów i pasywów (art. 26 ust. 3 pkt. 1 ustawy o rachunkowości):
a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów, pożyczek i lokat,
b) zobowiązań i należności,
c) udziałów w innych podmiotach.
4. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji obejmuje (art. 26 ust. 1):
a) środki trwałe niedostępne w czasie spisu, wydzierżawione, grunty, mienie gminne,
b) wartości niematerialne i prawne, fundusze specjalne,
c) roszczenia,
d) rozrachunki publiczno - prawne,
e) rozpoczęte inwestycje,
f) zaległości i nadpłaty z tytułu podatków,
g) rozrachunki z osobami fizycznymi oraz pracownikami,
h) niewymienione wyżej aktywa i pasywa oraz wymienione w pkt 2 i 3 jeżeli przeprowadzenie
ich spisu z natury lub uzgodnienie z przyczyn uzasadnionych nie było możliwe.
5. Metody inwentaryzacji
a) pełna inwentaryzacja okresowa polegająca na ustaleniu stanu rzeczywistego na dzień
inwentaryzacji wszystkich składników aktywów i pasywów,
b) wyrywkowa inwentaryzacja polegająca na ustaleniu stanu rzeczywistego części składników
aktywów lub pasywów objętych spisem.
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III.
1. Przyjmuje się następujące terminy inwentaryzacji aktywów i pasywów:
a) środki trwałe i pozostałe środki trwałe co 4 lata,
b) materiały co roku,
c) gotówka w kasie na ostatni dzień roku oraz w terminach niezapowiedzianych,
d) należności i zobowiązania w kwartale kończącym rok obrotowy,
e) pozostałe aktywa i pasywa w ostatnim miesiącu roku.
2. Oprócz wymienionych terminów inwentaryzacji przeprowadza się ją w przypadkach:
a) na dzień zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej,
b) na dzień dokonania zmian organizacyjnych,
c) na dzień, w którym wystąpiły wypadki losowe lub inne przyczyny w wyniku których
nastąpiło naruszenie stanu składników majątku,
d) na żądanie władz powołanych do ścigania przestępstw,
e) na żądanie osób materialnie odpowiedzialnych.

IV.
3. W urzędzie powołana jest stała komisja inwentaryzacyjna.
4. Komisję inwentaryzacyjną powołuje na stałe Prezydent Olsztyna na wniosek Skarbnika Miasta
Olsztyna.

V.
-

Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków
trwałych oraz materiałów w Urzędzie Miasta Olsztyna zarządza i ustala skład zespołów spisowych
Prezydent Miasta na wniosek Głównego Księgowego jednostki.

-

Przeprowadzenie inwentaryzacji gotówki w kasie zarządza i ustała skład zespołu spisowego Główny
Księgowy.

VI.
1. Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy:
a) stawianie wniosków w sprawie powołania zespołów spisowych, zmian lub uzupełnień
ich składzie,
b) przeprowadzenie szkolenia członków komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów spisowych.
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w

c) organizowanie prac przygotowawczych do inwentaryzacji,
d) prowadzenie rozliczenia zespołów spisowych z arkuszy spisowych z natury,
e) stawianie w uzasadnionych przypadkach wniosków w sprawie:
f) zmiany terminu inwentaryzacji,
g) inwentaryzacji niektórych składników majątku na podstawie obliczeń technicznych

lub

szacunku,
h) przeprowadzenia spisów uzupełniających lub powtórnych,
i) kontrolowanie przygotowań do spisów oraz przebiegu spisów z natury,
j) kontrolowanie prawidłowości wypełniania arkuszy spisowych,
k) dopilnowanie terminowego złożenia wyjaśnień ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych
przez osoby materialnie odpowiedzialne,
l) ustalenie

przyczyn powstania różnic

inwentaryzacyjnych

i

postawienie wniosków

w sprawie ich rozliczenia,
m) stawianie wniosków w sprawie sposobu zagospodarowania ujawnionych zapasów
nadmiernych, zbędnych, niepełnowartościowych oraz w sprawie usprawnienia gospodarki
rzeczowymi
i pieniężnymi składnikami majątku,
n) składanie sprawozdań opisowych z przebiegu inwentaryzacji.

VII.
1. Do obowiązków zespołu spisowego należy:
a) zapoznanie się z instrukcją inwentaryzacji oraz z przepisami o prowadzeniu spisu z natury,
b) zaopatrzenie się w arkusze spisowe i inne potrzebne druki,
c) przeprowadzenie spisu z natury w określonym terminie na wyznaczonym polu spisowym,
d) właściwe zabezpieczenie spisywanych składników,
e) terminowe przekazywanie przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej arkuszy spisowych
z inwentaryzacji oraz informacji o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach,
f) spisanie

na

oddzielnych

arkuszach

spisowych

majątku

zniszczonego,

nie

nadającego

się do użytkowania.
g) przedstawienie sprawozdania z przebiegu spisu z natury.

VIII.
1. Spis z natury rzeczowych składników majątku polega na ustaleniu rzeczywistej ich ilości
i wpisaniu do arkusza spisu z natury.
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2. W arkuszach spisowych poza stanem rzeczywistym inwentaryzowanych składników, winny być
wskazane następujące okoliczności spisu:
a) imiona i nazwiska osób przeprowadzających spis z natury,
b) data spisu oraz data, na którą przeprowadza się spis jeżeli nie pokrywa się ona z datą spisu,
c) ilość stwierdzoną w wyniku pomiaru oraz cenę inwentaryzowanego składnika majątku,
d) treść (nazwa przedmiotu),
e)

własnoręczne podpisy osób dokonujących spisu z natury.

3. Błędy w arkuszach spisowych poprawia się wyłącznie poprzez skreślenie błędnego zapisu tak aby
pozostał on czytelny i wpisaniu zapisu poprawnego.
4. Przed rozpoczęciem spisu z natury osoba odpowiedzialna za całość i stan składników majątku
składa komisji inwentaryzacyjnej (zespołowi spisowemu) pisemne oświadczenie stwierdzające,
że wszystkie zrealizowane dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych składników zostały
ujęte w ewidencji oraz przekazane do Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej wg wzoru
stanowiącego załącznik Nr 1.
5. Liczenia, ważenia i pomiarów dokonuje członek zespołu spisowego w obecności osoby
odpowiedzialnej za całość i stan składników majątku.
1) Wpis do arkusza spisowego następuje bezpośrednio po ustaleniu rzeczywistego stanu
składnika majątku, w sposób umożliwiający osobie materialnie odpowiedzialnej sprawdzenie
prawidłowości wpisu.
2) Bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkusz spisowy umieszcza się klauzulę
o treści: „Niniejszy arkusz zawiera pozycje od ... do ....”.
3) Arkusze spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach, a przy inwentaryzacji
zdawczo -odbiorczej w trzech egzemplarzach. Oryginał otrzymuje księgowość za
pośrednictwem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej a kopię osoba materialnie
odpowiedzialna.
4) Czynności spisowe muszą odbywać się w obecności osoby materialnie odpowiedzialnej za
dane składniki majątku. Po zakończeniu spisu z natury osoba odpowiedzialna za całość i
stan składników majątku objętych spisem składa oświadczenie wg wzoru stanowiącego
załącznik Nr 2.
5) Na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu:
a)

środków trwałych,

b)

pozostałych środków trwałych,

c)

materiałów.
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6) Wszystkie składniki majątkowe spisuje się według osób materialnie odpowiedzialnych.
6. Arkusze

spisu

z

natury są

ponumerowane,

ostemplowane,

oparafowane.

Ewidencja

arkuszy prowadzona jest w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej.

7. zakończeniu spisu z natury zespół spisowy opracowuje i składa łącznie z dokumentacją
inwentaryzacyjną (arkusze spisowe, oświadczenia i inne dokumenty inwentaryzacyjne)
sprawozdanie o przebiegu inwentaryzacji wg wzoru stanowiącego załącznik Nr 3.

IX.
1) Spis z natury

środków pieniężnych polega na przeliczeniu

przez osobę materialnie

odpowiedzialną w obecności członków zespołu spisowego wszystkich środków pieniężnych
znajdujących się w kasie.
2) Podczas przeprowadzania inwentaryzacji w kasie, zespół spisowy powinien sprawdzić
jednocześnie przestrzeganie zasad obrotu kasowego w Urzędzie, a w szczególności:
3) prawidłowość zabezpieczenia pomieszczenia

kasowego oraz przechowywania gotówki

(instalacje alarmowe, sprawność ich działania, kasa pancerna, sejf),
4) zabezpieczenie kluczy zapasowych do kasy,
5) przestrzeganie pogotowia kasowego,
6) prawidłowość zabezpieczeń środków pieniężnych w drodze z banku do kasy i odwrotnie,
7) prawidłowość udokumentowania przychodów i rozchodów gotówki w kasie i ujęcia ich
w raporcie kasowym,
8) prawidłowość prowadzenia raportów kasowych, w tym dla walut obcych,
9) ustalenie czy kasjer potwierdził na piśmie przyjęcie odpowiedzialności materialnej
za powierzone mienie.
10) Do dokonania spisu z natury środków pieniężnych używa się protokołu, którego wzór stanowi
zał. Nr 4.
11) Spis z natury zdeponowanych w sejfie Urzędu Miasta akcji, gwarancji i poręczeń polega na
przeliczeniu przez osobę odpowiedzialną za księgowanie i przechowywanie akcji, gwarancji i
poręczeń; w obecności członków zespołu spisowego, wszystkich zdeponowanych papierów
wartościowych ilościowo i wartościowo.
12) Do dokonania spisu z natury akcji, gwarancji i poręczeń używa się protokołu, którego wzór
stanowi załącznik |Nr 4a
13) Protokół sporządza się w 2-ch egzemplarzach. Oryginał otrzymuje księgowość, a kopie osoba
materialnie odpowiedzialna.
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X.
1) Spis z natury kontroluje wyrywkowo przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej lub wyznaczony
przez niego członek komisji.
2) Kontrola polega na sprawdzeniu:
a) czy pole spisowe zostało właściwie przygotowane do spisu,
b) czy zespoły spisowe wykonują swoje obowiązki zgodnie z obowiązującymi przepisami
o inwentaryzacji,
c) czy prawidłowo ustalono ilość spisywanych składników,
d) czy spis z natury jest kompletny.

XI.
a)

Inwentaryzację

poprzez

uzyskanie

pisemnego

potwierdzenia

stanów

przeprowadzają

pracownicy referatu księgowości.
b) Uzgodnienie sald odbywa się w formie pisemnej.
c)

Inwentaryzacja środków pieniężnych na rachunkach bankowych oraz innych należności polega
na pisemnym uzgodnieniu ich stanów z bankami, kontrahentami.

d) Stany rozrachunków z odbiorcami oraz wszelkich innych należności i zobowiązań uzgadnia
się przez wysłanie zawiadomienia o wysokości salda i wykazu pozycji składających się na to
saldo (w tym odsetki) i uzyskania potwierdzenia. Wysłanie zawiadomień do dłużników jest
obowiązkowe. Nie uznaje się tzw. „milczącego akceptu”, a także nieuwzględnienia przy
uzgadnianiu kont sald
o niedużej wielkości lub sald zerowych.
e)

Obowiązek uzgodnienia z kontrahentami stanu należności i zobowiązań nie dotyczy:


należności skierowanych do dnia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego
na drogę postępowania sądowego (należności te potwierdza radca prawny podając
numer sprawy),



sald należności i zobowiązań z osobami fizycznymi oraz jednostkami gospodarki
nieuspołecznionej nie prowadzącymi ksiąg rachunkowych,



sald należności i zobowiązań uregulowanych do dnia sporządzenia rocznego
sprawozdania finansowego.
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Za stan faktyczny tych sald uważa się stan wynikający z ksiąg rachunkowych Urzędu.
Jeżeli nie uzyskano potwierdzenia salda, wówczas takie

f)

saldo podlega inwentaryzacji

w drodze weryfikacji.

XII.
1. Aktywa i pasywa, których stan nie podlega lub nie może być ustalony w drodze spisu z natury albo
w drodze uzgodnienia sald podlegają weryfikacji.
2. Weryfikację stanów ewidencyjnych przeprowadzają pracownicy referatu księgowości
3. Salda należności i zobowiązań podlegają bieżącej weryfikacji oraz inwentaryzacji na koniec roku
obrotowego.
4. Inwentaryzacja w drodze weryfikacji polega na ustaleniu ich realności przez porównanie
z właściwymi dowodami, sprawdzeniu prawidłowości odpisów okresowych, rozliczeń, naliczeń itp.
5. Osoby dokonujące bieżącej weryfikacji sald należności i zobowiązań potwierdzają fakt
jej przeprowadzenia własnoręcznym podpisem.
Po przeprowadzeniu rocznej inwentaryzacji sald należności i zobowiązań osoby którym powierzono
jej przeprowadzenie dokonują potwierdzenia zgodności sald z dokumentacją źródłową zamieszczając
na dokumencie inwentaryzacyjnym klauzulę „Sprawdzono i zweryfikowano z dokumentacją”, datę
i podpis.

XIII.
1) Wyceny rzeczowych składników majątkowych ujętych na arkuszach spisu z natury dokonują
na polecenie Głównego Księgowego Urzędu pracownicy referatu księgowości.
2) Wycena polega na przemnożeniu stwierdzonych w czasie spisu z natury faktycznych ilości przez
cenę oraz na ustaleniu łącznej ich wartości według osób materialnie odpowiedzialnych. Przy
wycenie środków trwałych za cenę należy uważać wartość początkową z ewidencji księgowej.
3) Różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako:
a)

niedobory,

b)

nadwyżki,

c)

szkody

gdy

nastąpiła

całkowita

inwentaryzowanego składnika majątku.
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lub

częściowa

utrata

pierwotnej

wartości

4)

W przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych obowiązują następujące zasady
postępowania komisji inwentaryzacyjnej:
- zakwalifikowanie różnic inwentaryzacyjnych,
- przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego,
- postawienie wniosków w zakresie ich odpisania (dopisania) z ksiąg rachunkowych.

XIV.
Obieg dokumentów dotyczących inwentaryzacji i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych następuje
w niżej wymienionym porządku.
–

przekazywanie arkuszy spisów z natury i innych materiałów z inwentaryzacji przewodniczącemu
komisji inwentaryzacyjnej,

–

przekazanie Głównemu Księgowemu Urzędu przez przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej
skontrolowanych pod względem formalnym i rachunkowym materiałów z inwentaryzacji.

–

wycena spisów, ustalenie różnic inwentaryzacyjnych i przekazanie komisji inwentaryzacyjnej
zestawień różnic inwentaryzacyjnych,

–

powiadomienie o stwierdzonych różnicach osób materialnie odpowiedzialnych i złożenie pisemnych
wyjaśnień przez te osoby,

–

opracowanie protokółu weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych przez komisję i przedłożenie
Prezydentowi Miasta Olsztyn wniosków do akceptacji – zał. Nr 5,

–

ujęcie w księgach rachunkowych różnic inwentaryzacyjnych i ich rozliczenia,

–

obciążenie osób odpowiedzialnych materialnie w przypadku uznania niedoborów za zawinione.

XV.
Dokumenty inwentaryzacyjne przechowuje się w Referacie Księgowości Jednostki Budżetowej przez
okres 5 lat od jej przeprowadzenia i rozliczenia, po upływie tego terminu przekazywane
są do archiwum zakładowego.
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Załącznik Nr 1
do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

...........................................................
(imię i nazwisko, stanowisko)

OŚWIADCZENIE
Oświadczam niniejszym, że wszystkie dowody przychodu i rozchodu inwentaryzowanych
składników zostały przekazane do Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej i do chwili
rozpoczęcia spisu z natury zostały ujęte w ewidencji prowadzonej przez Referat Księgowości
Jednostki Budżetowej.

.............................................
miejscowość, data

.....................................................................
podpis

191

Załącznik Nr 2
do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

...........................................................
(imię i nazwisko, stanowisko)

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że jako osoba odpowiedzialna za powierzone mi mienie nie roszczę żadnych
pretensji i nie wnoszę uwag do Zespołu Spisowego w zakresie ilości i jakości zinwentaryzowanych
składników majątkowych.
Wszystkie składniki majątku znajdujące się w ........................................................................
nazwa komórki organizacyjnej, nr pokoju

zostały w mojej obecności spisane w arkuszach spisowych od nr.................... do nr.................
i nie zgłaszam zastrzeżeń do Zespołu Spisowego.

.............................................
miejscowość, data

.....................................................................
podpis
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Załącznik Nr 3
do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

Sprawozdanie opisowe z przebiegu spisu z natury
Zespół spisowy w następującym składzie osobowym:
........................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

........................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

........................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

wykonał w dniach .................................... opisane w niniejszym sprawozdaniu czynności
przy sporządzaniu spisu z natury w Urzędzie Miasta. Spisowi podlegały
..................................................................................................................................
1. Inwentaryzowane składniki majątkowe zostały spisane na arkuszach spisu z natury:

Numer arkusza Liczba pozycji

Osoba materialnie odpowiedzialna

2. Naniesienie poprawki na arkusze spisowe:
Nr arkusza ....................... w pozycji nr ................................................
Nr arkusza ....................... w pozycji nr ................................................
Nr arkusza ....................... w pozycji nr ................................................
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Pomieszczenie

Nr arkusza ....................... w pozycji nr ................................................
Nr arkusza ....................... w pozycji nr ................................................
Nr arkusza ....................... w pozycji nr ................................................
Nr arkusza ....................... w pozycji nr ................................................
Nr arkusza ....................... w pozycji nr ................................................

3. Rozliczenie pobranych arkuszy spisowych
a) pobrano w dniu .................
................... arkuszy spisowych

od nr ........................ do nr ..............

b) wykorzystano
środki trwałe spisano na ........ arkuszach

od nr ........................ do nr ..............

pozostałe środki trwałe spisano na ............ arkuszach od nr ........................ do nr ...............
inne składniki majątku spisano na ............. arkuszach od nr ........................ do nr ...............
c) zwrócono w dniu ....................
............... arkuszy czystych
............................................

4. W wyniku szczegółowego sprawdzenia pomieszczeń stwierdzono, że wszystkie składniki majątkowe
podlegające inwentaryzacji zostały ujęte w arkuszach spisów z natury.

............................, dnia ...........................

Podpisy zespołu spisowego:
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................
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Załącznik Nr 4
do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ nr ...................

z inwentaryzacji gotówki w Kasie Nr …….. Urzędu Miasta
Przeprowadzonej w dniu ..................................... od godz. ............... do godz. ...................

Zespół spisowy w następującym składzie osobowym:
........................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

........................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

........................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

w obecności osoby kasjera ..................................................................przeprowadził pełną
inwentaryzację kasy metodą spisu z natury. Spisu składników majątkowych dokonano w następującej
kolejności:
1. Stan gotówki w kasie:
a) banknoty

...............................szt. tj............................... .....zł
................................... szt. tj...................................... zł
................................... szt. tj.......................................zł
................................... szt. tj.......................................zł
................................... szt. tj.......................................zł

b) bilon

..............................szt. tj. .....................................zł
................................... szt. tj.......................................zł
................................... szt. tj.......................................zł

...... ........................szt. tj...................................... zł
................................... szt. tj...................................... zł
................................... szt. tj...................................... zł
................................... szt. tj...................................... zł
................................... szt. tj...................................... zł

c) wartość (a + b)

..........................................zł

d) saldo kasowe na dzień ........................................... zł RK nr ......................
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e) stwierdzono nadwyżkę /niedobór .................................... zł

2. Stan druków ścisłego zarachowania*
3. Inne wartości pieniężne ..........................................................................
4. Raporty kasowe – ostatni numer wypełniony – wg działalności
.............................. nr ......................... z dnia .........................
.............................. nr ......................... z dnia .........................
.............................. nr ......................... z dnia .........................
.............................. nr ......................... z dnia .........................
.............................. nr ......................... z dnia .........................
5. Stwierdzone różnice pomiędzy stanem faktycznym, a stanem ewidencyjnym w odniesieniu do
wartości pieniężnych wymienionych w pkt. 3 niniejszego protokołu
......................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................
6. Stan przechowywanych w sejfie dokumentów bezgotówkowych – gwarancji, poręczeń
ubezpieczeniowych*

Podpis osoby materialnie odpowiedzialnej ..............................................
Podpisy zespołu spisowego:
1. .......................................
2. .......................................
3. .......................................
4. .......................................

* Podlega inwentaryzacji na dzień 31 grudnia.
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Załącznik Nr 4a
do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

PROTOKÓŁ nr

Z inwentaryzacji zdeponowanych akcji, gwarancji i poręczeń w sejfie Urzędu Miasta.
Przeprowadzonej w dniu ……………….. od godz. …….. do godz. ……..
Zespół spisowy w następującym składzie spisowym:
………………………………
imię nazwisko, funkcja w komisji
……………………………
imię nazwisko, funkcja w komisji
……………………………
imię nazwisko, funkcja w komisji
w obecności osoby odpowiedzialnej za księgowanie i przechowywanie akcji, gwarancji
i poręczeń …………………………….. przeprowadził pełną inwentaryzację metodą spisu
z natury.
Spisu dokonano w następującej kolejności:
1. Gwarancje
Lp. Nazwa

Numer
gwarancji

Kwota
gwarancji Kwota
ubezpieczeniowej
gwarancji
bankowej

Numer
z Numer
ewidencji
kontrahenta
pomocniczej

Ogółem:

2. Weksle
Lp. Nazwa podmiotu

Rodzaj weksla

Wartość
zabezpieczenia
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Sztuki

Ogółem:

3. Akcje
Lp. Nazwa podmiotu

Seria i numer akcji

Wartość Akcji

Sztuki

Ogółem:

Podpis osoby odpowiedzialnej za księgowanie i przechowywanie akcji, gwarancji i poręczeń …………….
Podpis zespołu spisowego:
1. ….......................................
2. ….......................................
3. ….........………….............
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Załącznik Nr 5
do Instrukcji Inwentaryzacyjnej

....................................................
(pieczątka jednostki)

Protokół komisji inwentaryzacyjnej sporządzony
na zakończenie inwentaryzacji na dzień .................................. r.
I. Zespół spisowy w następującym składzie osobowym:
...............................................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

...............................................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

...............................................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

...............................................................................
imię nazwisko, funkcja w komisji

na posiedzeniu w dniu .................................w sprawie weryfikacji i rozliczenia różnic
inwentaryzacyjnych stwierdzonych w czasie inwentaryzacji w dniach...............................
składników majątku Urzędu Miasta Olsztyna spisanych na arkuszach ..............................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................
po rozpatrzeniu wyjaśnień osób materialnie odpowiedzialnych-oraz innych okoliczności mogących mieć
wpływ na zaistniałe różnice ustaliła co następuje:
Wykaz różnic inwentaryzacyjnych stanowi załączone zestawienie.
Ogółem stwierdzono:
niedobory w kwocie ...................................
nadwyżki w kwocie ....................................
Komisja inwentaryzacyjna - po przeprowadzeniu postępowania wyjaśniającego ustala co
następuje:..........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Ocenia następująco powstanie przyczyn wyszczególnionych powyżej niedoborów/
nadwyżek: ........................................................................................................................
.................................................................................................................................................
Zdaniem komisji inwentaryzacyjnej stwierdzone niedobory/nadwyżki należy zakwalifikować jako:
niezawinione i spisać w ciężar kosztów lub strat urzędu,
zawinione, obciążyć ich wartością osoby odpowiedzialne
........................... dnia, ......................................

Podpisy członków komisji inwentaryzacyjnej
....................................................
....................................................
....................................................
....................................................
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2.Instrukcja inwentaryzacyjna
terytorialnego

aktywów

i

pasywów

jednostki

samorządu

1. Cele i przedmiot inwentaryzacji
Inwentaryzacja to ogół czynności, które mają na celu ustalenie istnienia składników majątkowych
i źródeł ich finansowania na określony dzień za pomocą pisemnych potwierdzeń, porównania stanów
księgowych z dokumentami źródłowymi i weryfikacji realnej wartości ich składników. Inwentaryzacja
zapewnia realizację podstawowej funkcji rachunkowości, jaką jest rzetelny i jasny obraz sytuacji
majątkowej, finansowej oraz wyniku wykonania budżetu (nadwyżki lub niedoboru budżetu). Dzięki
poprawnie przeprowadzonej inwentaryzacji i rozliczeniu jej wyników dane finansowe wynikające z ksiąg
rachunkowych odzwierciedlają rzeczywistą sytuację finansową jednostki. Celem inwentaryzacji jest:
–

ustalenie stanu faktycznego aktywów i pasywów objętych inwentaryzacją,

–

ustalenie różnic między stanem faktycznym a ewidencją księgową,

–

podjęcie decyzji co do różnic inwentaryzacyjnych i możliwe wyeliminowanie przyczyn
je powodujących.

2. Zasady inwentaryzacji
Inwentaryzacja podlega określonym zasadom, do których można zaliczyć:
–

zasadę terminowości i częstotliwości - dotyczącą przeprowadzenia inwentaryzacji
w terminach zgodnych z ustawą o rachunkowości oraz umożliwiających terminowe
zamknięcie ksiąg,

–

zasadę kolejnych czynności - polegającą na ustaleniu kolejności prac podczas
inwentaryzacji,

–

zasadę kompletności i kompleksowości - polegającą na zinwentaryzowaniu wszystkich
bilansowych i pozabilansowych aktywów i pasywów.

3. Metody i formy inwentaryzacji
Inwentaryzację przeprowadza się następującymi metodami:
–

drogą uzyskania od banków i kontrahentów potwierdzeń prawidłowości wykazanego w księgach
rachunkowych stanu aktywów i pasywów oraz wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic.
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Poprzez potwierdzenie sald dokonuje się inwentaryzacji aktywów pieniężnych na rachunkach
bankowych Nie uznaje się tzw. milczącego akceptu, a także nieuwzględnienia przy uzgadnianiu
kont sald o niedużej wielkości lub sald zerowych.
–

drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji
realnej wartości aktywów i pasywów.

Drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami dokonuje
się inwentaryzacji: należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych,
z tytułów publiczno-prawnych, rozliczeń międzyokresowych, pozostałych zobowiązań, aktywów
netto budżetu.
4. Terminy inwentaryzacji
Termin i częstotliwość przeprowadzania inwentaryzacji określa w art. 26 ust. 3 ustawa
o rachunkowości. Inwentaryzację drogą potwierdzenia sald oraz porównania danych ksiąg
rachunkowych z odpowiednimi dokumentami przeprowadza się na ostatni dzień każdego roku
obrotowego. Termin i częstotliwość inwentaryzacji uważa się za dotrzymane, jeżeli jest ona rozpoczęta
nie wcześniej niż 3 miesiące przed końcem roku obrotowego, a zakończona nie później niż 15 dnia
następnego roku obrotowego, ustalenie zaś stanu następuje przez dopisanie lub odpisanie od stanu
stwierdzonego - zwiększeń i zmniejszeń, jakie nastąpiły między datą potwierdzenia a dniem ustalenia
stanu wynikającego z ksiąg rachunkowych, przy czym stan wynikający z ksiąg rachunkowych nie może
być ustalony po dniu bilansowym z wyjątkiem sald kont 222, 223, 225, 224-nrkth-01, 224-nrkth-03,
250, 962-02, 962-03. Termin inwentaryzacji ww. sald jest zgodny z terminem sporządzenia rocznych
sprawozdań budżetowych.
5. Dokumenty do potwierdzania sald, porównania danych i wyjaśnienia / rozliczenia różnic
Potwierdzenie salda może występować w niżej przedstawionej formie:
-

pismo od banku zawierające zestawienie sald wszystkich rachunków bieżących, lokacyjnych,

odsetkowych i kredytowych,
-

pismo w sprawie potwierdzenia salda. Jednostka wysyła jeden egzemplarz takiego pisma

z wnioskiem o zwrotne przesłanie jednej kopii potwierdzającej stan rozrachunków między stronami oraz
z specyfikacją dotyczącą salda, tj. numerami dowodów źródłowych oraz kwotami. Jeden egzemplarz
pozostaje w jednostce, jako potwierdzenie wysłania,
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-

wydruk komputerowy bezpośrednio z danego kontrahenta (kartoteka). Kartoteka zawiera saldo,

dokumenty źródłowe, jakie składają się na to saldo. Na kartotece należy umieścić następujące zwroty:
„potwierdzamy saldo” oraz „saldo niezgodne z powodu”. Jednostka wysyła jeden egzemplarz takiego
wydruku z wnioskiem o zwrotne przesłanie jednej kopii potwierdzającej stan rozrachunków między
stronami.

6. Dokumenty do porównania danych i weryfikacji stanów aktywów i pasywów
-

Dowodem dokumentującym przeprowadzenie inwentaryzacji w sposób odpowiedni, zgodnie z art.

27 ust. 1 ustawy o rachunkowości, jest wydruk sald i obrotów kont analitycznych, zawierający zwrot
„przeprowadzono inwentaryzację”, datę oraz podpis osoby odpowiedzialnej za przeprowadzenie
inwentaryzacji lub protokół z inwentaryzacji zawierający datę oraz podpis osoby odpowiedzialnej
za przeprowadzenie inwentaryzacji a także sprawozdanie budżetowe, z którego w sposób jednoznaczny
wynika stan należności lub zobowiązań wobec budżetów, podpisane przez kierownika jednostki.

7. Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji poszczególnych aktywów i pasywów bilansu organu JST

Lp. Rodzaj aktywów lub pasywów
Aktywa
Środki pieniężne budżetu
1.1.1
bieżące oraz lokacyjne)

1.1.2

Sposób

(rachunki

przeprowadzenia

Uzyskanie od banku pisma zawierającego
zestawienie sald wszystkich rachunków
bankowych

Pozostałe środki pieniężne (rachunek Uzyskanie od banku pisma zawierającego
dochodów budżetu państwa)
saldo rachunku dochodów budżetu państwa

1.1.2 Środki pieniężne w drodze

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja realnej wartości tych
składników

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
Krótko - i długoterminowe należności z odpowiednimi dokumentami
II. 1.
finansowe
i weryfikacja realnej wartości tych
składników
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od

budżetów

II.2.

Należności
skarbowe

II.2.

Uzyskanie od jednostki sprawozdania
Należności od budżetów - z tytułu budżetowego, a w przypadku niezgodności
dochodów budżetu państwa
wysłanie pisma lub kartoteki z prośbą
o potwierdzenia salda.

II.2.

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
Należności od budżetów - z tytułu z odpowiednimi dokumentami
udziałów w PIT
i weryfikacja realnej wartości tych
składników

II.3.

Uzyskanie od jednostki sprawozdania
Pozostałe należności i rozliczenia budżetowego, a w przypadku niezgodności
rozliczenia dochodów i wydatków
wysłanie pisma lub kartoteki z prośbą
budżetowych
o potwierdzenia salda.

II.3.

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
Pozostałe należności i rozliczenia - sumy z odpowiednimi dokumentami
do wyjaśnienia oraz inne rozliczenia
i weryfikacja realnej wartości tych
składników

III.

Uzyskanie od banku pisma zawierającego
Inne aktywa - naliczone odsetki od
zestawienie sald wszystkich rachunków
zobowiązań finansowych
odsetkowych

III.

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
rozliczenia z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja realnej wartości tych
składników

Inne
rozliczenia
międzyokresowe

-

-

Uzyskanie
od
urzędu
skarbowego
sprawozdania budżetowego,
urzędy
a w przypadku niezgodności wysłanie pisma
lub kartoteki z prośbą
o potwierdzenia salda.

Pasywa

1.1.

Zobowiązania finansowe

Uzyskanie od banku pisma zawierającego
zestawienie sald wszystkich rachunków
odsetkowych i kredytowych oraz porównanie
z odpowiednimi dokumentami (umowy
kredytowe)
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1.2.

Uzyskanie
od
urzędu
skarbowego
sprawozdania
budżetowego,
Zobowiązania wobec budżetów - urzędy
a w przypadku niezgodności wysłanie pisma
skarbowe
lub kartoteki z prośbą
o potwierdzenia salda.

1.2.

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
Zobowiązania wobec budżetów - z tytułu z odpowiednimi dokumentami
dotacji oraz subwencji
i weryfikacja realnej wartości tych
składników

1.2.

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
Zobowiązania wobec budżetów - z tytułu z odpowiednimi dokumentami
dochodów budżetu państwa
i weryfikacja realnej wartości tych
składników

1.3.

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
do z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja realnej wartości tych
składników

II.

Pozostałe zobowiązania - sumy
wyjaśnienia oraz inne rozliczenia

Aktywa netto budżetu

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
z odpowiednimi dokumentami
i weryfikacja realnej wartości tych
składników

Pozycje pozabilansowe
Planowane dochody budżetu. Planowane
wydatki budżetu. Rozliczenia z innym
budżetami,
Zaangażowanie
roku
bieżącego.
Zaangażowanie
lat
przyszłych. Poręczenia i gwarancje.

Porównanie danych ksiąg rachunkowych
z
odpowiednimi
dokumentami
i weryfikacja realnej wartości tych
składników
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Załącznik Nr 6
do Zarządzenia Nr 496
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 grudnia 2014r.

INSTRUKCJA KASOWA

I. Ogólna

 Instrukcja ustala jednolite zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta w Olsztynie.
 Instrukcja kasowa została opracowana na podstawie obowiązujących przepisów.
 Zawarte w instrukcji zasady i postanowienia dotyczą kasjera oraz pracowników uczestniczących
w kontroli funkcjonowania kasy w ramach powierzonych im imiennie zakresach czynności.

II. Szczegółowa
§1
GODZINY PRACY KAS
Godziny otwarcia kas Nr 1,2 w Urzędzie Miasta Olsztyna obsługujących Wydział Komunikacji przy
ul. Knosały 3/5:
Poniedziałek

8.00 – 18.00*

wtorek-piątek

7.30 – 15.30

*zmiany czasu pracy kas, uzależnione są od czasu pracy Wydziału Komunikacji.
/ przerwa na posiłek 20 min./
Przerwy:
Kasa Nr 1

10.30 – 10.50

Kasa Nr 2

10.50 – 11.10
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Kasy mogą być otwarte w innych godzinach w razie konieczności w związku z zaistnieniem
nieprzewidzianych okoliczności.
§2

OCHRONA KASY

1.

W kasie mogą być przechowywane środki pieniężne w wysokości pogotowia kasowego oraz
przyjętych w danym dniu wpłat.

2.

Do przechowywania środków pieniężnych służą znajdujące się w wyposażeniu szafy stalowe
/sejfy/.

3.

Pomieszczenia kasowe posiadają sprawną instalację alarmową.

4.

Obowiązująca wielkość pogotowia kasowego w kasach dochodów wynosi:
5 000,00 zł

§3
TRANSPORT ŚRODKÓW PIENIĘŻNYCH

1.

Umowa z „Pocztą Polską”

§4

KASJER
1.

Kasjer zobowiązany jest do podpisania oświadczenia o przyjęciu odpowiedzialności materialnej
za powierzone mienie oraz o znajomości przepisów w zakresie gospodarki kasowej.

2.

Kasjer ma możliwość wglądu do aktualnego wykazu osób upoważnionych
do dysponowania środkami pieniężnymi i zatwierdzania dowodów kasowych oraz wzory
ich podpisów.

3.

Kasjer zobowiązany jest do posługiwania się w godzinach otwarcia kasy - testerem itp.

4.

Przejęcie, przekazanie kasy może nastąpić tylko w drodze protokolarnej.
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§5
GOSPODARKA KASOWA

1.

W kasie może znajdować się :
a)

gotówka pochodząca z bieżących wpływów do kasy,

b)

gotówka podjęta na zwroty nadpłat; niesłusznie wpłaconych kwot.

2. Znajdujące się na koniec dnia środki pieniężne wynikające z wpłat należy odprowadzić – wpłacić do
banku w tym dniu lub w dniu następnym.
3. Gotówka podjęta z rachunku bankowego na pokrycie określonych rodzajów wydatków powinna być
wydatkowana na cel określony przy pobraniu.
Nie wykorzystaną część gotówki pobraną z banku można przeznaczyć na inne cele niż określone
przy pobraniu.
4. Gotówka podjęta z rachunku bankowego jednostki na pokrycie określonych wydatków, a nie
zrealizowana w danym dniu może być przechowywana w kasie przez 1 dzień pod warunkiem
należytego jej zabezpieczenia. Gotówki tej nie wlicza się do wielkości niezbędnego zapasu.

§6

DOKUMENTACJA KASOWA

a) Dokumentację kasy stanowią:
a) dokumenty operacyjne kasy:
- raport kasowy „RK”
- dowód wpłaty „KP”
- dowód wypłaty „KW”

b) do źródłowych dokumentów (dowodów) wpłat zalicza się:
- dowody wpłat KP,
- dowody wypłat KW,
- pokwitowania z kwitariuszy przychodowych K-103,
- blankiety wpłat gotówkowych rat podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego od osób
fizycznych dołączone do decyzji o ustaleniu podatków,
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- dowód wpłaty - mandat karny.
c) dokumenty organizacyjne kasy:
- instrukcja kasowa,
- oświadczenie o odpowiedzialności materialnej,
- zakres czynności kasjera,
- protokoły przyjęcia - przekazania kasy,
- protokoły inwentaryzacyjne .

b) Wszystkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi:
- wpłaty gotówkowe - własnymi przychodowymi dowodami kasowymi
- wypłaty

gotówkowe

-

rozchodowymi

dowodami

kasowymi,

którymi

są

źródłowe

dowody kasowe lub zastępcze własne dowody wypłaty gotówki.
c) Zastępcze dowody wypłat nie mogą być wystawiane przez kasjera. Dowody takie wystawia osoba do
tego upoważniona. Zastępczym dowodem kasowym może być dowód wypłaty -„KW” - kasa wypłaci.
d) Przed wypłatą gotówki kasjer zobowiązany jest sprawdzić, czy odpowiednie dowody kasowe
wymienione w pkt 1b są podpisane przez osoby upoważnione do zlecenia wypłaty, w sposób
pozwalający na identyfikację osoby, która go podpisała tj. na dowodzie powinien być zamieszczony
podpis z pieczątką imienną.
Dowody kasowe nie podpisane przez osoby do tego upoważnione nie mogą być przez kasjera
przyjęte do realizacji.
e) Źródłowe dowody kasowe wypłat gotówki powinny być przed dokonaniem wypłat sprawdzone pod
względem merytorycznym i formalno - rachunkowym. Pracownicy zobowiązani do wykonywania
tych czynności zamieszczają na dowodach kasowych swój podpis i datę. Sprawdzone dowody
zatwierdza do wypłaty Dyrektor Wydziału i Główny Księgowy lub osoby przez nich upoważnione,
składając swe podpisy pod klauzulą o treści „Zatwierdzono do wypłaty”. W przypadku wypłaty
wynagrodzeń - w oparciu o listy wynagrodzeń - kasjer nanosi na imienną kartotekę pracownika kwotę
do wypłaty, której odbiór potwierdza pracownik.
W przypadku wypłaty ryczałtów samochodowych, stypendiów oraz innych wypłat na podstawie list
imiennych, osoby do tego upoważnione wystawiają zastępczy dowód wypłaty „PK”, który kasjer
umieszcza w raporcie kasowym. Natomiast listy do czasu całkowitej wypłaty znajdują się w kasie.
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f) Gotówkę wypłaca się osobie wymienionej w źródłowych dokumentach wypłat. Odbiorca gotówki
kwituje odbiór na w/w dokumencie w sposób trwały atramentem lub długopisem podając słownie
kwotę i datę jej otrzymania oraz zamieszczając swój podpis. Obowiązek wpisywania słownie
otrzymanej kwoty nie dotyczy wystawianych zbiorczych dowodów, gdzie jest wpisana słownie w
złotych ogólna suma wypłat (np. listy płac. listy wypłat). Każda osoba kwituje kwotę otrzymaną. Przy
wypłacie gotówki osobom nieznanym kasjer obowiązany jest żądać do okazania dowód osobisty lub
inny dokument potwierdzający tożsamość odbiorcy gotówki oraz wpisać na rozchodowym dowodzie
kasowym numer, datę oraz określić wystawcę dokumentu.
g) Jeżeli wypłata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną
w rozchodowym dowodzie kasowym, w dowodzie tym należy określić, że wypłata została dokonana
osobie do tego upoważnionej. Upoważnienie powinno być dołączone do rozchodowego dowodu
kasowego.
h) Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny być oznaczone przez podanie na nich daty,
numeru i pozycji raportu kasowego, w którym objęte nimi wypłaty zostały zaewidencjonowane.
Wszystkie dowody kasowe dotyczące wypłat i wpłat gotówki, dokonywanych w danym dniu
powinny być w tym dniu wpisane do raportu kasowego sporządzonego przez kasjera.
i) Raporty kasowe z kas znajdujących się w Urzędzie Miasta Pl. Jana Pawła II, i Wydziale Komunikacji
ul. Knosały sporządza się za każdy dzień tygodnia . Po sporządzeniu raportu kasowego i ustaleniu
stanu końcowego gotówki w kasie na dany dzień kasjer podpisuje (pieczątka imienna i podpis) raport
i oryginał z dowodami kasowymi, przekazuje do księgowości jednostki. Raport kasowy podlega
sprawdzeniu przez osobę do tego upoważnioną, która na dowód sprawdzenia, umieszcza swój podpis
z pieczątką imienną.
j) Rozchodu gotówki z kasy nie udokumentowanego rozchodowymi dowodami kasowymi
nie uwzględnia się przy ustaleniu gotówki w kasie. Rozchód taki stanowi niedobór kasowy
i obciąża kasjera. Gotówka w kasie nie udokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi
stanowi nadwyżkę kasową. Nadwyżka w kasie nie udokumentowana przychodowymi dowodami
kasowymi stanowi pozostałe przychody operacyjne.
k) Dla każdego rodzaju podatku wypełnia się oddzielne pokwitowanie co najmniej w dwóch
egzemplarzach. Łączne zobowiązanie pieniężne, określone w art. 6c ust. 1 ustawy z dnia 15 listopada
1984 r. o podatku rolnym (Dz. U. z 1993 r. Nr 94, poz. 431, z późn. zm.2)), stanowi tytuł, na który
wypełnia się jedno pokwitowanie wpłaty.
l) Dla wpłat dochodów podatkowych, dochodów niepodatkowych Gminy, dochodów niepodatkowych
Skarbu Państwa oraz opłaty skarbowej sporządzane są odrębne raporty kasowe. Raporty te wraz
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z załączonymi do nich dowodami wpłat i zwrotów podlegają sprawdzeniu przez upoważnionego
pracownika Wydziału Finansów, a następnie są przekazywane do odpowiednich wydziałów.
m) Dla kasy wydatków sporządza się odrębne raporty kasowe dla każdego rodzaju działalności zgodnie
z otwartymi rachunkami bankowymi, w razie potrzeby.

§7

ZASADY SPORZĄDZANIA DOKUMENTÓW KASOWYCH

1. Dowód wpłaty

Pokwitowanie z kwitariuszy przychodowych K-103 – jest drukiem ścisłego zarachowania. Bloki
formularzy przychodowych dowodów kasowych są wydawane osobom upoważnionym wyłącznie za
pokwitowaniem w ewidencji druków ścisłego zarachowania, co umożliwia kontrolę przychodu, rozchodu
oraz stanu bloków formularzy. Bloki formularzy przychodowych dowodów kasowych są ponumerowane
przed oddaniem do użytku, zachowana jest ciągłość numeracji w okresie każdego roku
sprawozdawczego. Liczba formularzy w każdym bloku jest poświadczona przez głównego księgowego i
kierownika Referatu Księgowości Dochodów Niepodatkowych. Na okładce bloku formularzy jest
odnotowany:
a) numer kolejny bloku formularzy,
b) okres, w którym korzystano z bloku formularzy (od dnia ...... do ....... dnia).
W przypadku pokwitowania z kwitariuszy przychodowych K-103 dowody kasowe wystawiane
są w trzech egzemplarzach:
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a) oryginał otrzymuje wpłacający,
b) pierwsza kopia pozostaje jako załącznik do raportu kasowego,
c) druga kopia pozostaje w bloku formularzy.
W przypadku dowodów wpłat KP, blankietów wpłat podatku od nieruchomości od osób fizycznych
oraz dowodów wpłat za mandat karny dowód wpłaty wystawiany jest w dwóch egzemplarzach:
d) oryginał otrzymuje wpłacający,
e) kopia pozostaje jako załącznik do raportu kasowego.
W dowodach wpłat i wypłat określa się:
f) datę wpłaty/wypłaty,
g) nazwisko i imię (nazwę) osoby dokonującej wpłaty,
h) dokładne określenie tytułu wpłaty,
i) kwotę wpłaty cyfrowo i słownie.
Na dowodach wpłat nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wyrażonych cyframi i słownie.
Błędy popełnione w tym zakresie poprawia się przez anulowanie błędnego dowodu i wystawienie
nowego prawidłowego dowodu. Anulowane formularze nie mogą być zniszczone, podlegają one
przechowywaniu w bloku formularzy w celu ewidencyjnego rozliczenia.
2. Dowód wypłaty

Dowód wypłaty „KW” jest drukiem ścisłego zarachowania. W zakresie wydawania, oznakowania
i rozliczania wykorzystanych formularzy obowiązują te same zasady jakie dotyczą dowodu „KP”.
Dowód „KW” stanowi dowód zastępczy i służy do udokumentowania wypłat gotówkowych z kasy,
w sytuacji gdy wypłaty nie mogą być udokumentowane dowodami źródłowymi.
Dokumenty „KW” wystawia pracownik księgowości (nie może wystawiać kasjer), wpisując następujące
dane:
–

datę wypłaty,

–

nazwisko i imię (nazwę) oraz adres osoby, na rzecz której dokonuje się wypłaty,

–

tytuł wypłaty,

–

kwotę wypłaty cyframi i słownie.

Dowód ten sporządza się w trzech egzemplarzach, z których:
–

oryginał jest załącznikiem do raportu kasowego,

–

pierwszą kopię otrzymuje osoba pobierająca gotówkę z kasy,

–

druga kopia pozostaje w bloku formularzy.

W dowodzie „KW” nie można dokonywać żadnych poprawek kwot wypłaty gotówki wyrażonej cyframi
i słownie. Sprostowanie błędu może nastąpić tylko w drodze anulowania błędnego dowodu i wystawienia
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nowego prawidłowego dowodu. Anulowane formularze dowodu „KW” nie mogą być zniszczone,
podlegają one przechowywaniu w bloku formularzy w celu ewidencyjnego rozliczenia.
Dowód „KW” podpisują: wystawiający; sprawdzający - Kierownik Referatu Księgowości Dochodów
Niepodatkowych oraz Główny Księgowy lub osoba upoważniona; wypłacający - kasjer otrzymujący
gotówkę.

3. Raport kasowy „RK”
Raport kasowy służy do ewidencji szczegółowej wszystkich dowodów kasowych dotyczących wpłat i
wypłat dokonywanych przez kasjera w danym dniu. Wydruk raportu kasowego sporządzany jest w wersji
skróconej.
Skrócony raport kasowy sporządza kasjer w dwóch egzemplarzach, oryginał wraz ze wszystkimi
załącznikami (dowodami przychodowymi i rozchodowymi) ułożonymi chronologicznie i odpowiednio
zszytymi przekazuje do właściwego wydziału. Kopia skróconego raportu kasowego pozostaje w kasie.
Skrócony raport kasowy podpisuje: sporządzający, sprawdzający pod względem formalnym
i rachunkowym .
§8
KONTROLA KASY

1. Kasa podlega kontroli bieżącej i okresowej.
2. Kontrola bieżąca kasy może ograniczyć się do sprawdzenia wszystkich dokumentów dotyczących
operacji kasowych pod względem formalnym i rachunkowym. Przeprowadzenie kontroli potwierdza
kontrolujący swoim podpisem. Raport kasowy wraz z załącznikami podlega kontroli merytorycznej
przez Głównego Księgowego lub pracownika upoważnionego.
3.

W

ramach

nadzoru

bezpośredniego

kontrolę

kasy

zarządza

Kierownik

Referatu

Księgowości Dochodów Niepodatkowych, Kierownik Referatu Księgowości Jednostki Budżetowej,
Główny Księgowy lub Dyrektor Wydziału Finansów.
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Załącznik Nr 7
do Zarządzenia Nr 496
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 grudnia 2014r.

PROCEDURA
WYKONYWANIA
CZYNNOŚCI
Z UDZIELONYMI POŻYCZKAMI REMONTOWYMI

ZWIĄZANYCH

Zasady udzielania pożyczek zawierają:
–

coroczna uchwała Rady Miasta w sprawie pożyczek na remonty budynków wspólnot
mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn,

–

Uchwała Nr XXXV/397/97 Rady Miejskiej w Olsztynie z dnia 21 maja 1997r. w sprawie
wyrażenia zgody na udzielanie pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych
z udziałem Gminy Olsztyn oraz

–

uchwała Nr 116/151/97 Zarządu Miasta Olsztyn z dnia 16 września 1997r. w sprawie regulaminu
dotyczącego udzielenia pożyczek przez Gminę Olsztyn na remonty części wspólnych budynków
wspólnot mieszkaniowych ze zm.

Na podstawie zapisów corocznej uchwały Rady Miasta Olsztyna w sprawie pożyczek na remonty
budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn, Zakład Lokali i Budynków
Komunalnych w Olsztynie kieruje pismo do Wydziału Budżetu wskazujące wypłacenie określonej w
piśmie kwoty pożyczki remontowej danej Wspólnocie Mieszkaniowej. Powyższe pismo zawiera:
–

imię i nazwisko oraz adres pożyczkobiorcy,

–

nazwę i adres wspólnoty mieszkaniowej oraz numer rachunku bankowego, na który należy
przekazać kwotę pożyczki remontowej,

–

załączniki: oryginał umowy pożyczki oraz dokumenty stanowiące wskazane w umowie
zabezpieczenie spłaty pożyczki.

Pracownik Wydziału Budżetu niezwłocznie przekazuje na wskazany rachunek bankowy wspólnoty
mieszkaniowej kwotę pożyczki oraz przygotowuje pismo do pożyczkobiorcy, zawierające harmonogram
spłat rat pożyczki wraz z wysokością wyliczonej opłaty manipulacyjnej, a także informację o prawie
naliczania ustawowych odsetek od nieterminowej spłaty pożyczki.
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Ustala się termin spłat rat pożyczki dla wszystkich pożyczkobiorców na dzień 25 każdego miesiąca. Przy
ustalaniu wysokości raty pożyczki należy stosować (w miarę możliwości) kwoty w pełnych złotych, przy
czym pierwsze raty są ustalane w wysokości kwoty stanowiącej różnicę pomiędzy kwotą udzielonej
pożyczki (powiększonej o opłatę manipulacyjną) a sumą pozostałych rat pożyczki.
Pismo po podpisaniu przez Dyrektora Wydziału Budżetu jest wysyłane do pożyczkobiorcy za zwrotnym
potwierdzeniem odbioru.

Monitorowanie spłat rat pożyczek dokonuje się na bieżąco, tj. na koniec każdego miesiąca.

Według stanu na koniec miesiąca grudnia, marca, czerwca oraz września, pracownik Wydziału Budżetu
dokonuje naliczenia odsetek od nieterminowych wpłat rat pożyczki oddzielnie dla każdego
pożyczkobiorcy oraz wprowadza do

ksiąg rachunkowych danego

okresu sprawozdawczego kwotę

należności z tytułu powyższych odsetek.

W sytuacji, gdy pożyczkobiorca wpłaca raty pożyczki z opóźnieniem, a kwota naliczonych odsetek jest
niższa od kosztu wezwania do zapłaty, wezwania do zapłaty wysyła się według stanu na 31 grudnia, z
uwzględnieniem, że odsetki od płaconych po terminie rat pożyczek remontowych przedawniają się po
upływie 3 lat, a więc wezwanie wysyła się nie rzadziej niż raz na 3 lata, aby nie dopuścić do
przedawnienia się roszczenia głównego (zgodnie z art. 118 Kodeksu Cywilnego).
W każdym wysyłanym wezwaniu do zapłaty umieszczany jest zapis, że w przypadku braku zapłaty
odsetek w wyznaczonym terminie wpłata raty pożyczki na podstawie art. 451 § 1 Kodeksu Cywilnego
zostaje w pierwszej kolejności zaliczona na poczet odsetek.

Pracownik Wydziału Budżetu przygotowuje wezwania do zapłaty (za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
przez adresata oraz polecony do poręczycieli) w terminie sporządzenia zbiorczych sprawozdań
budżetowych za miesiące kończące kwartał, tj. grudzień, marzec, czerwiec oraz wrzesień. Wezwania do
zapłaty uwzględniają wyliczone i wprowadzone do ksiąg rachunkowych kwoty należnych odsetek za
nieterminowe wpłaty rat pożyczki lub ich brak. Wezwania do zapłaty uwzględniają również termin
płatności należności, tj. 1 miesiąc od daty sporządzenia zbiorczych sprawozdań budżetowych.

W przypadku wpłaty kwoty pożyczki, która jest większa od sumy zaległych rat kapitałowych oraz
naliczonych odsetek, gdzie pożyczkobiorca został poinformowany o wysokości odsetek oraz terminie ich
zapłaty, księguje się wpłatę jako: w pierwszej kolejności na spłatę naliczonych i niespłaconych odsetek,
następnie zaległych rat kapitałowych, a w dalszej kolejności przyszłych rat kapitałowych.
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W przypadku wpłaty kwoty pożyczki, która jest większa od sumy rat kapitałowych oraz naliczonych
odsetek, gdzie pożyczkobiorca nie został poinformowany o wysokości odsetek, księguje się całość jako
spłatę rat kapitałowych.

W przypadku wpłaty kwoty pożyczki, która stanowi jedną ratę kapitałową, a pożyczkobiorca został
kiedykolwiek poinformowany o tym, że wpłata raty pożyczki na podstawie art. 451 § 1 Kodeksu
Cywilnego zostaje w pierwszej kolejności zaliczona na poczet odsetek, księguje się wpłatę w pierwszej
kolejności na spłatę odsetek, następnie resztę jako spłatę rat kapitałowych.

W przypadku braku całości lub części wpłaty zaległych rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami,
pracownik Wydziału Budżetu

przygotowuje kolejne, drugie wezwanie do zapłaty (za zwrotnym

potwierdzeniem odbioru przez adresata oraz polecony do poręczycieli) w terminie wpłaty określonym w
pierwszym wezwaniu.

W przypadku braku całości lub części wpłaty zaległych rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami,
pomimo wysłanego wezwania do zapłaty po raz drugi, pracownik Wydziału Budżetu przekazuje
dokumentację do Wydziału Prawnego. Wydział Prawny wnosi pozew do Sądu w celu uzyskania nakazu
zapłaty.

W przypadku braku całości lub części wpłaty zaległych rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami
w terminie dwóch miesięcy od daty wystawienia sądowego nakazu zapłaty, pracownik Wydziału
Budżetu przekazuje dokumentację do Wydziału Prawnego w celu komorniczego ściągnięcia należności
Gminy.

W przypadku pożyczkobiorców, którzy zalegają z częścią rat pożyczki wraz z należnymi odsetkami,
przekazanych przez pracownika Wydziału Budżetu do Wydziału Prawnego w celu komorniczego
ściągnięcia należności Gminy, pracownik Wydziału Budżetu monitoruje spłatę pozostałych rat pożyczki
na bieżąco, tj. na koniec każdego miesiąca i dokonuje naliczenia odsetek na koniec każdego kwartału od
brakujących pozostałych rat pożyczki.

W przypadku pożyczkobiorców, którzy spłacili pożyczkę i występują z pismem o potwierdzenie spłaty
pożyczki, pracownik Wydziału Budżetu przygotowuje odpowiedź w terminie dwóch tygodni od daty
wpływu pisma do Wydziału.
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W przypadku spłaty pożyczki wraz z naliczoną opłatą manipulacyjną oraz odsetkami od zaległych rat
pożyczki przed terminem płatności wynikającym z harmonogramu spłaty pożyczki, pracownik Wydziału
przygotowuje wyliczenie kwoty zwrotu opłaty manipulacyjnej i podejmuje czynności umożliwiające
zwrócenie środków pieniężnych pożyczkobiorcom. Na podstawie uchwały Nr XXXV/397/97 Rady
Miejskiej w Olsztynie z dnia 21 maja 1997 roku ze zm. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie
pożyczek na remonty budynków wspólnot mieszkaniowych z udziałem Gminy Olsztyn, wcześniejsza
spłata pożyczki powoduje obniżenie opłaty manipulacyjnej o 10% za każdy rok. Kwotę wylicza
się za pełne miesiące.
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Załącznik Nr 8
do Zarządzenia Nr 496
Prezydenta Olsztyna
z dnia 31 grudnia 2014r.

PROCEDURA WYKONYWANIA CZYNNOŚCI ZWIĄZANYCH
Z PRZYZNANYMI ŚWIADCZENIAMI PIENIĘŻNYMI

Świadczenia pieniężne i nawiązki sadowe, podlegają uchwale Nr LIII/859/14 Rady Miasta Olsztyn z
dnia 28 maja 2014 roku w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i trybu umarzania, odraczania lub
rozkładania na raty spłaty należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny przypadających
Gminie Olsztyn oraz jej jednostkom podległym, a także wskazania organów i osób do tego
uprawnionych oraz warunków dopuszczalności pomocy de minimis w przypadkach, w których ulga
stanowić będzie pomoc de minimis.

W przypadku wpływu podania od dłużnika o rozłożenie na raty, odroczenie terminu spłaty lub
umorzenie, rozpatrzenie powyższych podań następuje w trybie ww. uchwały.

Monitorowanie spłat świadczeń pieniężnych dokonuje się na bieżąco, tj. na koniec każdego miesiąca.

Pracownik Wydziału Budżetu przygotowuje wezwania do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru
na podpis Dyrektora Wydziału Budżetu w terminie 1 miesiąca po dacie wpływu wyroku sądowego do
Wydziału Budżetu a w przypadku wskazania terminu płatności w wyroku, po upływie 1 miesiąca od tego
terminu. Wezwania do zapłaty uwzględniają również termin płatności należności, tj. 1 miesiąc od daty
podpisania wezwania do zapłaty przez Dyrektora Wydziału.

W przypadku braku całości lub części wpłaty należnych świadczeń pieniężnych, pracownik Wydziału
Budżetu przygotowuje kolejne, drugie wezwanie do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru w
terminie 1 miesiąca po upływie terminu wpłaty określonego w pierwszym wezwaniu do zapłaty.
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W przypadku zwrotów wezwań do zapłaty z adnotacją „adresat nie mieszka pod danym adresem”,
pracownik Wydziału Budżetu kieruje wniosek do Wydziału meldunkowego odpowiedniej gminy lub
Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA.

Wniosek o udostępnienie danych z ewidencji ludności, dysponując ostatnim adresem osoby
poszukiwanej, należy skierować do właściwej gminy, w której osoba poszukiwana zamieszkiwała.
Gmina jest podstawowym źródłem informacji o osobie, uprawnionym do potwierdzania miejsca
zameldowania; dysponuje także wiedzą o nowym adresie osoby wymeldowanej. W przypadku nowego
zameldowania w innej gminie przekierowuje wniosek do odpowiedniej gminy, która będzie władna
wystawić informację.

Zgodnie z art. 118 kodeksu cywilnego, wierzyciel ma 10 lat na egzekwowanie świadczenia, po tym
okresie roszczenia ulegają przedawnieniu.
W związku z powyższym, jeżeli z otrzymanych odpowiedzi Wydziału meldunkowego odpowiedniej
gminy lub Centrum Personalizacji Dokumentów MSWiA wynika, że dłużnik nie posiada żadnego
meldunku, pracownik Wydziału Budżetu przygotowuje informację o powyższym do Dyrektora
Wydziału Budżetu wraz z uzyskaniem pisemnej akceptacji Dyrektora o występowanie raz w roku z
wnioskiem o udostępnienie danych adresowych dłużnika. Jeżeli do czasu przedawnienia należności nie
uda się ustalić adresu pobytu dłużnika, pracownik Wydziału Budżetu przygotowuje wniosek do
Prezydenta Olsztyna w sprawie umorzenia należności, zgodnie z ww. uchwałą.

W przypadku zwrotów wezwań do zapłaty z adnotacją „adresat nie żyje”, pracownik Wydziału Budżetu
przygotowuje wniosek do Prezydenta Olsztyna w sprawie umorzenia, zgodnie z ww. uchwałą.

W przypadku zwrotów z adnotacją „nie zastałem adresata, awizowano powtórnie", pracownik Wydziału
Budżetu kieruje wniosek do Wydziału meldunkowego odpowiedniej gminy lub Centrum Personalizacji
Dokumentów MSWiA o potwierdzenie zameldowania. Jeżeli z otrzymanych odpowiedzi wynika,
że dłużnik jest zameldowany pod danym adresem, pracownik Wydziału przygotowuje kolejne wezwanie
do zapłaty za zwrotnym potwierdzeniem odbioru.

W przypadku braku całości lub części wpłaty należnych świadczeń pieniężnych, pomimo wysłanego
wezwania do zapłaty po raz drugi, pracownik Wydziału Budżetu

przygotowuje pismo do Sądu

informujące o braku wpłaty świadczenia pieniężnego (w sytuacji, gdy trwa okres próby).
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W sytuacji gdy wyrok sądowy nie posiada klauzuli wykonalności, a minął okres próby, pracownik
Wydziału Budżetu przekazuje dokumentację do Wydziału Prawnego, który zwraca się do Sądu o
nadanie klauzuli wykonalności, a następnie kieruje wniosek egzekucyjny do komornika. Natomiast jeśli
wyrok posiada klauzulę wykonalności, a minął okres próby, pracownik Wydziału przekazuje
dokumentację do Wydziału Prawnego w celu skierowania wniosku egzekucyjnego do komornika.
W przypadku otrzymania pisma od Sądu z informacją:
–

zawiadomienie o podjęciu postępowania warunkowo umorzonego,

–

zarządzenie wykonania kary pozbawienia wolności z powodu zlekceważenia przez skazanego
nałożonego obowiązku zapłaty świadczenia pieniężnego pracownik Wydziału Budżetu
odkłada sprawę do akt.

W związku z tym, że Urząd Miasta Olsztyna nie posiada pełnomocnictw procesowych niezbędnych do
ubiegania się o odpisy wyroków, w przypadkach gdy występuje tylko odpis wezwania do zapłaty z
Prokuratury Rejonowej w Olsztynie, a nie ma odpisu wyroku sądowego, pracownik Wydziału Budżetu
zwraca się do jednostek organizacyjnych Miasta Olsztyna, na rzecz których zostały zasądzone
świadczenia pieniężne, o wystąpienie do właściwych Sądów w celu uzyskania odpisów wyroków, a
następnie o przekazanie ich do Wydziału Budżetu.
Jeśli Sąd odpowie, że w danej sprawie nie zasądzono świadczenia pieniężnego, pracownik Wydziału
Budżetu występuje ponownie do Prokuratury Rejonowej w Olsztynie z zapytaniem czy odstąpiono od
kierowania sprawy do Sądu, wraz z podaniem przyczyny odstąpienia.

W przypadku nieściągnięcia przez komornika należnych świadczeń sądowych przed okresem
przedawnienia się należności, ponownie kieruje się sprawę na drogę egzekucji komorniczej.

W przypadku nieściągnięcia przez komornika należnych świadczeń sądowych aż do czasu przedawnienia
należności, dokonania przez dłużnika wpłaty świadczenia pieniężnego na rachunek gminy, uważa się
sprawę za zakończoną.
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