Zarządzenie Nr 5/2000
w sprawie ustalenia zakładowego planu kont
ZARZĄDZENIE NR 5/2000
Starosty Powiatowego
z dnia 30 sierpnia 2000r.
w sprawie ustalenia zakładowego planu kont
Na podstawie art. 10 ustawy z dn. 29.09.1994 o rachunkowości (Dz. U nr 121 poz.591); § 10 i 12
zarządzenia nr 46 Ministra Finansów z dn. 1.08.1995 r. w sprawie szczególnych zasad prowadzenia
rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych gminnych jednostek budŜetowych i ich
gospodarstw pomocniczych, zakładów budŜetowych, państwowych gminnych (powiatowych) funduszy
celowych oraz gmin i ich związków - zarządzam co następuje:
§1
Ustalam dla potrzeb Starostwa i Powiatu otwockiego Zakładowy Plan Kont dla
budŜetu Powiatu i Starostwa stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
§2
Ustalam wykaz osób upowaŜnionych do kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym i
formalno rachunkowym.
§3
Ustalam, Ŝe pozostałe środki trwałe o wartości od 200 zł do 3500 zł są ewidencjonowane na koncie „013" pozostałe środki trwałe w uŜywaniu i umarzane o 100 %. Pozostałe środki trwałe o wartości do 200 zł są
ewidencjonowane bezpośrednio w koszty.
§4
Traci moc § 1 zarządzenie nr 19/ IX/ 99 Starosty Otwockiego z dnia 1.09.2000
§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podjęcia.
WYKAZ KONT
dla budŜetu powiatu
Konta bilansowe
133 - „Rachunek bieŜący budŜetu"
134 - „Kredyty bankowe"
140-1 - „Inne środki pienięŜne"
222 - „Rozliczenie dochodów budŜetowych"
223 - „Rozliczenie wydatków budŜetowych"
224 - „Rozrachunki budŜetu"
901 - „Dochody budŜetu"
902 - „Wydatki budŜetu"
960 - „Niedobór lub nadwyŜka budŜetu"
Konta pozabilansowe
991 - „Planowane dochody budŜetu"
992 - „Planowane wydatki budŜetu"
Wykaz kont sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 01.08.1995 r w sprawie
szczególnych zasad prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych i gminnych
jednostek budŜetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budŜetowych, państwowych i gminnych
funduszy celowych oraz gmin i ich związków (Dz. Urzędowy Min. Fin. Nr 14, poz. 60 z 1995 r.)
Zasady funkcjonowania kont dla budŜetu
Konto 133 - „Rachunek bieŜący budŜetu"
Konto 133 słuŜy do ewidencji operacji pienięŜnych dokonywanych na bankowym rachunku
bieŜącym budŜetu powiatu . Zapisy na tym koncie dokonywane są wyłącznie na podstawie
dowodów bankowych, w związku z czym zapisy na koncie 133 (obroty i salda) muszą być zgodne z
zapisami w księgowości banku.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pienięŜnych na rachunek bieŜący
budŜetu.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku bieŜącego budŜetu oraz wypłaty
z tytułu spłaty kredytu w korespondencji z kontem 134.
Na koncie 133 ujmuje się równieŜ lokaty dokonywane ze środków rachunku bieŜącego budŜetu
powiatu.
Saldo Wn konta oznacza stan środków pienięŜnych na rachunku bieŜącym budŜetu,
a saldo Ma konta 133 kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego powiatowi
przez bank na rachunku bieŜącym.
Konto 134 - „Kredyty bankowe"
Konto 134 słuŜy do ewidencji kredytów bankowych krótko i długoterminowych zaciągniętych przez
powiat na finansowanie budŜetu i przelanych przez bank na rachunek
bieŜący budŜetu (krótkoterminowe kredyty), oraz w formie uruchamianych transz kredytów
(długoterminowe).
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytu bankowego w korespondencji z kontem 133 lub
umorzenie kredytu przez bank w korespondencji z kontem 960.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje się:
kredyt bankowy na finansowanie budŜetu powiatu przelewy na rachunek bieŜący budŜetu w korespondencji
z kontem 133 (krótkoterminowy) oraz uruchomione transze kredytowe według zleceń w korespondencji z
kontem 902.
Konto 134 moŜe wykazywać saldo Ma oznaczające stan udzielonego Starostwu Powiatowemu przez

Konto 134 moŜe wykazywać saldo Ma oznaczające stan udzielonego Starostwu Powiatowemu przez
bank, lecz nie spłaconego kredytu przeznaczonego na finansowanie budŜetu.
Konto 140 - 1 - „Inne środki pienięŜne"
Konto 140-1 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych w drodze, tj.:
środków otrzymanych z innych budŜetów w wypadku, gdy środki te zostały przekazane w poprzednim
okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego ,
przelewów dochodów budŜetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym i
objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieŜącego budŜetu w następnym okresie sprawozdawczym.
Na stronie Wn konta 140-1 ujmuje się kwoty środków pienięŜnych w drodze, a na stronie Ma wpływ środków pienięŜnych w drodze na rachunek bieŜący budŜetu. Saldo Wn konta 140-1 oznacza
stan środków pienięŜnych w drodze.
Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budŜetowych"
Konto 222 słuŜy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŜetowymi z tytułu zrealizowanych przez
te jednostki dochodów budŜetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budŜetowe zrealizowane przez jednostki budŜetowe w
wysokości wynikający z okresowych sprawozdań jednostek budŜetowych w korespondencji z
kontem 901.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budŜetowych na rachunek bieŜący budŜetu
powiatu , dokonane przez jednostki budŜetowe w korespondencji z kontem 133.
Konto 222 moŜe wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 222 oznacza stan dochodów budŜetowych zrealizowanych przez jednostki
budŜetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przelanych na rachunek bieŜący
budŜetu.
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budŜetowych przekazanych przez jednostki budŜetowe
na rachunek bieŜący budŜetu, lecz nie objętych okresowymi sprawozdaniami.
Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budŜetowych"
Konto słuŜy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŜetowymi z tytułu dokonanych przez te
jednostki wydatków budŜetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku bieŜącego budŜetu na pokrycie
wydatków jednostek budŜetowych w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budŜetowe w wysokości
wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek w korespondencji z kontem 902.
Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umoŜliwiający ustalenie stanu rozliczeń
z poszczególnymi jednostkami budŜetowymi.
Saldo Wn konta 223 oznacza stan środków przelanych na rachunki bieŜące jednostek budŜetowych,
lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków budŜetowych.
Konto 224 - „Rozrachunki budŜetu"
Konto 224 słuŜy do ewidencji wszelkich pozostałych rozrachunków dotyczących budŜetu powiatu, a w
szczególności:
- rozliczeń dochodów budŜetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz budŜetu powiatu,
rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budŜetów, rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji,
- pozostałych rozrachunków. Konto 224 moŜe wykazywać dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan naleŜności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budŜetu powiatu z
tyt. poszczególnych rozrachunków.
Konto 901 - „Dochody budŜetu"
Konto 901 słuŜy do ewidencji osiągniętych dochodów budŜetu powiatu.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy osiągniętych przez powiat
dochodów budŜetu na konto 960.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budŜetu powiatu : własne urzędu w korespondencji z kontem
133
na podstawie sprawozdań jednostek budŜetowych w korespondencji z kontem 222-1 na podstawie
sprawozdań urzędów skarbowych w korespondencji z kontem 224
- inne dochody: udziały, subwencje, dotacje w korespondencji z kontem 133,
- z tytułu rozrachunków z budŜetami za dany rok budŜetowy w korespondencji z kontem 224 Ewidencja
szczegółowa powinna umoŜliwiać ustalenie dochodów budŜetu według podziałek klasyfikacji budŜetowej.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 960.
Konto 902 - „Wydatki budŜetu"
Konto 902 słuŜy do ewidencji dokonanych wydatków budŜetowych budŜetu powiatu. Na stronie Wn konta
902 ujmuje się wydatki :
- jednostek budŜetowych na podstawie ich sprawozdań w korespondencji z kontem 223
- własne - starostwa w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegółowa powinna umoŜliwiać ustalenie stanu poszczególnych wydatków budŜetu
według podziału klasyfikacji budŜetowej.
Pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 960.
Konto 960 - „Niedobór lub nadwyŜka budŜetu"
Konto 960 słuŜy do ewidencji stanu skumulowanych niedoborów lub nadwyŜek budŜetów z lat
ubiegłych oraz ewidencji i ustalenia w sposób księgowy, pod datą ostatniego dnia roku budŜetowego,
wyniku wykonania za rok ubiegły , tj. niedoboru lub nadwyŜki.
Konto 960 moŜe wykazywać saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru, a saldo Ma konta 960 - stan
skumulowanej nadwyŜki budŜetu.
Konta pozabilansowe
Konto 991 - „Planowane dochody budŜetu"
Konto 991 słuŜy do ewidencji planu dochodów budŜetu powiatu oraz jego zmian.
Konto 992 - „Planowane wydatki budŜetu"
Konto 992 słuŜy do ewidencji planu wydatków budŜetu powiatu oraz jego zmian.
ZAKŁADOWY PLAN KONT
Wykaz kont obowiązujących w Starostwie Powiatowym w Otwocku
Zespół 0 - „Majątek trwały"
011 - środki trwałe
013 - pozostałe środki trwałe w uŜywaniu
020 - wartości niematerialne i prawne
071 - umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 080 - inwestycje
Zespół 1 - „Środki pienięŜne i rachunki bankowe"
101 - kasa - Starostwo Powiatowe
130-1 - rachunek bieŜący jednostek budŜetowych-wydatki Starostwa

130-1 - rachunek bieŜący jednostek budŜetowych-wydatki Starostwa
130-2 - rachunek bieŜący jednostek budŜetowych - dochody komunikacyjne i inne
130-3 - rachunek bieŜący Jed. Budź. Doch. Skarbu Państwa
132 - rachunek środków inwestycyjnych
134-1 - Kredyty Bankowe
135-1 - rachunek Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi
i Kartograficznymi
135-2 - rachunek Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych 135-3 - rachunek
Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych 135-4 - rachunek zakładowego funduszu
świadczeń socjalnych
135-5 - rachunek Powiatowego Funduszu Pracy
135-6 - rachunek śród. spec. Komendy Powiatowej Policji 139 - inne rachunki bankowe - depozyt
140-2 - krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki w drodze
Zespół 2 - „Rozrachunki i roszczenia"
201 - rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
221 - naleŜności z tyt. dochodów budŜetowych (udziały) 221-1 - naleŜności z tytułu doch. budź. Skarbu
Państwa
222 - rozliczenia dochodów budŜetowych- Skarbu Państwa
225 - rozrachunki z budŜetami
229 - pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231 - rozrachunki z tyt. wynagrodzeń
234 - pozostałe rozrachunki z pracownikami
240 - pozostałe rozrachunki
241 - pozostałe rozrachunki (sumy depozytowe)
Zespół 3 - „Materiały i towary"
310 - materiały działalności podstawowej
Zespół 4 - „Koszty w/g rodzajów"
400 - koszty
Zespół 7 - „Przychody oraz podatki i dotacje"
750 - dochody budŜetu (udziały, opłaty komunikacyjne i inne) 750-1 - dochody budŜetu Skarbu Państwa
760 - pozostałe przychody
Zespół 8 - „Fundusze , rezerwy i wyniki finansowe"
800-1 - fundusz w środkach trwałych
800-2 - fundusz obrotowy
800-3 - fundusz inwestycyjny
810 - dotacje budŜetowe i pozabudŜetowe
851 - zakł. fundusz św. socjalnych
853-1 - fundusze pozabudŜetowe - Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami
Geodezyjnymi i Kartograficznymi 853-2 - fundusze pozabudŜetowe - Powiatowy Fundusz Ochrony
Środowiska i Zasobów
Wodnych 853-3 - fundusze pozabudŜetowe - Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełno sprawnych 853-4- fundusz PUP 853-5 - fundusz śr. specjalnych KPP 860 - straty i zyski
nadzwyczajne oraz wynik finansowy
Wykaz kont sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 01.08.1995 w sprawie
planów kont dla zarządów powiatów oraz dla jednostek budŜetowych zakładów budŜetowych i gospodarstw
pomocniczych (Dz. U. NR 14 poz. Z 1995 roku).
r.
Zasady funkcjonowania kont.
1. Konta syntetyczne są prowadzone w księdze handlowej - głównej dla budŜetu powiatu i odrębnie dla
Starostwa.
2. Tworzy się i prowadzi konta analityczne do kont syntetycznych obrazujących stan i sytuację finansową
jednostki oraz dla potrzeb sprawozdawczości.
3. Określa się wartość pozostałych środków trwałych w uŜywaniu bezpośrednio obciąŜających koszty w
wysokości 2% wartości środków trwałych.
4. Ewidencję materiałów i wyposaŜenia prowadzi się w układzie ilościowo-wartościowym.
Konto 011- „Środki trwałe"
Konto 011 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej własnych środków
trwałych słuŜących działalności podstawowej jednostki oraz jej działalności finansowo -wyodrębnionej ,
które nie podlegają ujęciu na kontach 013. Na stronie Wn konta ujmuje się w szczególności :
przychody nowych lub uŜywanych środków trwałych pochodzących z zakupu gotowych
środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń zwiększających wartość
początkową środków trwałych,
przychody środków trwałych nowo ujawnionych,
nieodpłatne przyjęcie środków trwałych,
zwiększenie wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji
ich wyceny. Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności:
wycofania środków trwałych z uŜywania na skutek ich likwidacji z powodu zniszczenia
lub zuŜycia,
sprzedaŜy oraz nieodpłatnego przekazania,
ujawnione niedobory środków trwałych,
- zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek aktualizacji ich wyceny.
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest do konta 011 systemem komputerowym : ustalenie wartości
początkowej poszczególnych obiektów środków trwałych, ustalenie osób lub komórek organizacyjnych ,
którym powierzono środki trwałe,
- naleŜyte obliczenie umorzenia od środków trwałych podlegających umorzeniu. Konto 011 moŜe
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości początkowej.
Konto 013 - „Pozostałe środki trwałe w uŜywaniu"
Konto 013 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych
środków trwałych nie podlegających ujęciu na koncie 011 wydanych do uŜywania na potrzeby działalności
podstawowej jednostki, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do uŜywania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się wszelkie zwiększenia , a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia stanu
i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w uŜywaniu.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
środki trwałe przyjęte do uŜywania z magazynu, zakupu lub inwestycji,
nadwyŜki środków trwałych w uŜywaniu,
nieodpłatne otrzymanie środków trwałych . Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
wycofanie środków trwałych z uŜywania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zuŜycia,
sprzedaŜy oraz nieodpłatnego przekazania,
ujawnione niedobory środków trwałych w uŜywaniu. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 jest
w księdze inwentarzowej :
ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do uŜywania, - ustalenie osób lub komórek
organizacyjnych , u których znajdują się środki trwałe. Konto 013 moŜe wykazywać saldo Wn , które

organizacyjnych , u których znajdują się środki trwałe. Konto 013 moŜe wykazywać saldo Wn , które
wyraŜa wartość środków trwałych znajdujących się w uŜywaniu w wartości początkowej.
Konto 020 - „Wartości niematerialne i prawne"
Konto 020 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości
niematerialnych i prawnych, do których zalicza się w szczególności programy komputerowe o
przewidywanym okresie uŜywania dłuŜszym niŜ lrok , oraz inne nabyte prawa majątkowe.
Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia , a na stronie Ma - wszelkie zmniejszenia
stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 umoŜliwia naleŜyte obliczanie umorzenia wartości
niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów lub osób odpowiedzialnych.
Konto 020 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości początkowej wartości
niematerialnych i prawnych.
Konto 071 - „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Konto 071 słuŜy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych,
określonych w przepisach do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych z tyt. dokonanego
umorzenia.
Stosuje się stawki wynikające z przepisów podatkowych.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Wn - wszelkie zmniejszenia
umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont
011 i 020.
Konto 071 moŜe wykazywać saldo Ma , które wyraŜa stan umorzenia wartości środków trwałych,
oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych"
Konto 072 słuŜy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do
uŜywania, z tytułu dokonanego umorzenia. Na koncie 072 ujmuje się umorzenie:
1. ksiąŜek i innych zbiorów bibliotecznych,
2. odzieŜy i umundurowania,
3. mebli i dywanów,
4. pozostałych środków trwałych (wyposaŜenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych
0 wartości nie przekraczającej 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
miesiącu oddania do uŜywania.
Umorzenie tych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych ustala się w pełnej ich
wartości pod datą wydania do uŜywania.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Wn- wszelkie zmniejszenia
umorzenia wartości początkowej środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych
umorzonych w pełnej wartości w miesiącu oddania do uŜywania.
Na stronie Wn konta 072 ujmuje się w szczególności:
odpisy umorzenia pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z
powodu zuŜycia lub zniszczenia , sprzedanych oraz przekazanych nieodpłatnie,
- odpisy umorzenia pozostałych środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych stanowiących
niedobór lub szkodę.
Na stronie Ma konta 072 ujmuje się w szczególności:
odpisy umorzenia nowych , wydanych do uŜywania pozostałych środków trwałych, oraz wartości
niematerialnych i prawnych obciąŜające odpowiednie koszty,
odpisy umorzenia dotyczące nadwyŜek pozostałych środków trwałych, oraz wartości
niematerialnych i prawnych,
odpisy umorzenia dotyczące nowych środków trwałych, oraz wartości niematerialnych
1 prawnych otrzymanych nieodpłatnie.
Konto 072 moŜe wykazywać saldo Ma , które wyraŜa stan umorzenia wartości początkowej pozostałych
środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu
wydania ich do uŜywania.
Konto 080 -„Inwestycje"
Konto 080 słuŜy do ewidencji kosztów inwestycji rozpoczętych, oraz rozliczenia kosztów inwestycji
na uzyskane efekty.
Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności:
poniesione koszty dotyczące inwestycji prowadzonych zarówno przez obcych wykonawców, jak i
we własnym zakresie,
poniesione koszty dotyczące przekazanych do montaŜu, lecz jeszcze nie oddanych do uŜywania
maszyn, urządzeń itp., zakupionych od kontrahentów, oraz wytworzonych w ramach własnej
działalności gospodarczej,
poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja
lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości uŜytkowej środka trwałego,
- rozliczenie nadwyŜki zysków inwestycyjnych nad stratami inwestycyjnymi.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych , a w szczególności:
środków trwałych,
- wartości niematerialnych i prawnych ,
- wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych inwestycji, rozliczenie nadwyŜki strat inwestycyjnych
nad zyskami inwestycyjnymi.
Na koncie 080 moŜna księgować równieŜ rozliczenie kosztów dotyczących zakupów gotowych
środków trwałych.
Ewidencja środków trwałych prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej
wyodrębnienie kosztów inwestycji według poszczególnych rodzajów efektów inwestycyjnych, oraz
skalkulowanie ceny nabycia lub koszty wytworzenia poszczególnych obiektów środków trwałych,
oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Konto 080 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza koszty inwestycji nie zakończonych.
Konto 101 - „Kasa"
Konto 101 słuŜy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki.
Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki, oraz nadwyŜki kasowe, a na stronie Ma rozchody gotówki i niedobory kasowe.
Wartość konta 101 koryguje się o róŜnice kursowe dotyczące gotówki w obcej walucie.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umoŜliwić ustalenie:
- stanu gotówki w walucie polskiej,
- wyraŜonego w walucie polskiej i obcej stanu gotówki w walucie zagranicznej, z podziałem na
poszczególne waluty obce,
- wartość gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią odpowiedzialnych. Konto 101 moŜe
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.
Konto 130-3 - „Rachunek bieŜący jednostek budŜetowych"
Konto 130-3 słuŜy do ewidencji dochodów budŜetowych Skarbu Państwa.
Na stronie Wn ujmuje się : wpływy z tyt. dochodów Skarbu Państwa i wpływy z tyt. oprocentowania
na rachunku bankowym.
Po stronie Ma ujmuje się :
- dokonywane zwroty dochodów nienaleŜnie pobranych,

- dokonywane zwroty dochodów nienaleŜnie pobranych,
- zwroty nadpłat w dochodach budŜetowych oraz przelewy z tytułu odprowadzania dochodów Skarbu
Państwa na rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego(w terminie do dnia 15-go następnego
miesiąca).
Na koncie 130-3 dokonuje się zapisów wg wyciągów bankowych , a więc musi zachodzić pełna zgodność
zapisów między księgowością jednostki, a księgowością banku. Konto 130-3 moŜe wykazywać saldo Wn ,
które obrazuje stan środków budŜetowych z tyt. zrealizowanych dochodów Skarbu Państwa, które do
danego dnia nie zostały przelane na rachunek dochodów budŜetowych Mazowieckiego Urzędu
Wojewódzkiego.
Konto 130-1 „Rachunek bieŜący jednostek budŜetowych- wydatki Starostwa"
Konto 130-1 słuŜy do ewidencji wydatków budŜetowych objętych planem finansowym jednostki -Starostwa
Powiatowego. Wydatkiem budŜetowym jest kaŜda kwota pobrana z rachunku bieŜącego , z wyjątkiem
środków przekazywanych dysponentom niŜszego stopnia. Starostwo nie posiada
wyodrębnionego w banku rachunku bieŜącego , w związku z tym wydatki i dochody realizowane są
bezpośrednio z rachunku bieŜącego budŜetu powiatu.
W tej sytuacji na koncie 130-1 na stronie Ma ujmuje się zrealizowane wydatki zgodnie z planem
finansowym, w tym równieŜ środki pobrane do kasy na realizację wydatków w korespondencji z
odpowiednimi kontami zespołu 1, 2, 3, 4, 8 (ewidencja analityczna jest prowadzona wg podziałek
klasyfikacji budŜetowej wydatków).
Konto 130-2 - „Rachunek bieŜący jednostek budŜetowych „
Na stronie Wn konta 130-2 ujmuje się wpływy środków budŜetowych z tytułu udziałów w podatku
dochodowym od osób fizycznych i z tyt. dochodów budŜetowych - opłaty komunikacyjne i inne, zgodnie z
planem finansowym jednostki w korespondencji z kontami:
1) 221 "naleŜności z tyt. dochodów budŜetowych" dla wpływów z tyt. udziałów w pod.doch.od osób
fizycznych,
2) 750 "dochody budŜetu" dla wpływów z tyt. opłat komunikacyjnych i innych,
oraz wpływy z tyt. dochodów budŜetowych w drodze, w korespondencji z kontem 140 „krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pienięŜne".
Na stronie Ma konta 130-2 ujmuje się zwroty mylnych wpłat z tyt. dochodów budŜetowych.
Zapisów na koncie 130-1 i 130-2 dokonuje się wg wyciągów bankowych , w związku z czym zachodzi pełna
zgodność zapisów między księgowością jednostki, a księgowością banku. W Starostwie saldo konta 130-1
w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na stronę Ma konta 800 -2 „
fundusz obrotowy", a w zakresie dochodów - saldo konta 130-2 na stronę Wn konta 800-2.
Konto 132 - „Rachunek środków inwestycyjnych"
Konto 132 słuŜy do ewidencji środków pienięŜnych przeznaczonych na finansowanie inwestycji
znajdujących się na wyodrębnionych w banku rachunkach środków inwestycyjnych.
Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływy na rachunki bankowe środków budŜetowych i
pozabudŜetowych, oraz pochodzących z innych źródeł przeznaczonych na finansowanie inwestycji.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 132 umoŜliwia ustalenie stanu środków pienięŜnych
przeznaczonych na finansowanie inwestycji na poszczególnych rachunkach bankowych.
Konto 132 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków inwestycyjnych na rachunkach
bankowych.
Konto 134 - „Kredyty bankowe"
Konto 134 słuŜy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności
podstawowej i inwestycji, przelanych przez bank na rachunki bieŜące lub inwestycyjne.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów , a na stronie Ma - kredyty udzielone jednostce
przez bank i przelane na rachunek bieŜący lub inwestycyjny.
Konto 134 moŜe wykazywać saldo Ma , które oznacza stan kredytów udzielonych przez bank,
oraz przelanych na rachunki jednostki.
Konto 135-4 - „Rachunek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych"
SłuŜy do ewidencji środków zakładowego funduszu świadczeń socjalnych.
Konto 135-1 - "Rachunek Powiatowego Funduszu
Kartograficznymi"
SłuŜy do ewidencji środków Powiatowego Funduszu
Kartograficznymi.
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Konto 135-2 - „Rachunek Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych"
SłuŜy do ewidencji środków Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Zasobów Wodnych.
Konto 135-3 „Rachunek Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych"
SłuŜy do ewidencji środków Powiatowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.
Konto 135-5 „Rachunek PUP"
SłuŜy do ewidencji środków Powiatowego Funduszu Pracy w Otwocku
Konto 135-6 „Rachunek środków specjalnych Komendy Powiatowej Policji"
SłuŜy do ewidencji środków specjalnych Komendy Powiatowej Policji
Konto 139 - „Inne rachunki bankowe"
Konto 139 słuŜy do ewidencji operacji dotyczących środków pienięŜnych wydzielonych na innych
rachunkach bankowych niŜ bieŜące i inwestycyjne oraz specjalnego przeznaczenia .
W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych rachunkach
bankowych:
akredytyw bankowych otwartych przez jednostkę budŜetową,
- czeków potwierdzonych,
- sum depozytowych, sum na zlecenie.
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, w związku z
czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta między księgowością jednostki, a księgowością
banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pienięŜnych z rachunków
bieŜących, oraz sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pienięŜnych dokonane z wydzielonych
rachunków bankowych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 zapewnia podział wydzielonych środków
na rodzaje, a takŜe według kontrahentów.
Konto 139 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pienięŜnych znajdujących się na
innych rachunkach bankowych.
Konto 140-2 - „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pienięŜne"
Konto 140-2 słuŜy do ewidencji krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŜnych,
których wartość wyraŜona jest zarówno w walucie polskiej, jak i w walucie obcej (czeki obce, weksle obce
itp.), a takŜe środków pienięŜnych w drodze.
Na stronie Wn konta 140-2 ujmuje się zwiększenia stanu krótkoterminowych papierów wartościowych i
innych środków pienięŜnych, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu krótkoterminowych papierów
wartościowych i innych środków pienięŜnych.
Ewidencja szczegółowa do konta 140-2 umoŜliwia ustalenie :

Ewidencja szczegółowa do konta 140-2 umoŜliwia ustalenie :
poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków
pienięŜnych,
wyraŜonego w walucie polskiej i obcej stanu poszczególnych krótkoterminowych papierów
wartościowych i innych środków pienięŜnych z podziałem na poszczególne waluty obce,
- wartości krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków pienięŜnych powierzonych
poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym .
Konto 140-2 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych papierów wartościowych i
innych środków pienięŜnych.
Konto 201- „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami"
Konto 201 słuŜy do ewidencji wszelkich rozrachunków i roszczeń z tyt. dostaw, robót i usług,
w tym równieŜ zaliczek na poczet dostaw, robót i usług, oraz kaucji gwarancyjnych.
Na koncie 201 nie ujmuje się naleŜności jednostek budŜetowych zaliczanych do dochodów
budŜetowych, które ujmowane są na koncie 221.
Konto 201 obciąŜa się za powstałe naleŜności i roszczenia, oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a
uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŜności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia
naleŜności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów.
Konto 201 moŜe mieć dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.
Konto 221-1 - „NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych - Skarbu Państwa" oraz Konto 221
„NaleŜności z tytułu dochodów budŜetowych ( udziały)
Konta 221 i 221-1 słuŜą do ewidencji naleŜności jednostek budŜetowych z tytułu dochodów
budŜetowych, w których termin płatności przypada na dany rok budŜetowy. Na stronie Wn ujmuje
się ustalone na dany rok budŜetowy naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych oraz odpisy
(zmniejszenia) naleŜności. Do kont tych prowadzona jest ewidencja analityczna według dłuŜnika i
podziałek klasyfikacji budŜetowej.
Na kontach 221 i 221-1 nie ujmuje się naleŜnych subwencji i dotacji z budŜetu państwa zaliczanych
do budŜetu powiatu.
Konta mogą wykazywać dwa salda . Saldo Wn oznacza stan naleŜności z tytułu dochodów
budŜetowych , a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budŜetowej z tytułu nadpłat w tych
jednostkach .
Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budŜetowych - Skarbu Państwa
Konto 222 - słuŜy do rozliczenia podległych jednostek budŜetowych z tytułu zrealizowanych dochodów
budŜetowych w korespondencji z kontem 130 - rachunek bieŜący jednostek budŜetowych. Okresowo lub
pod koniec roku dokonuje się przeniesienia zrealizowanych dochodów na konto 800-„Fundusz zasadniczy"
(Ma- 222; Wn- 800).
Konto 225 - „Rozrachunki z budŜetami"
Konto 225 słuŜy do ewidencji rozrachunków z budŜetami z tytułu: podatku dochodowego od osób
fizycznych,
- podatku VAT.
Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu naleŜności i
zobowiązań według kaŜdego z tytułów rozrachunków z budŜetem odrębnie.
Konto 225 moŜe mieć dwa salda , saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma - stan zobowiązań wobec
budŜetów.
Konto 229 - „Pozostałe rozrachunki publicznoprawne"
Konto 229 słuŜy do rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych.
Konto 231 - „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń"
Konto 231 słuŜy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu
wypłat pienięŜnych i świadczeń rzeczowych zaliczanych na mocy odrębnych przepisów do wynagrodzeń ,
np. naleŜności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, pracy nakładczej, umowy-zlecenia,
umowy o dzieło, umowy agencyjnej itp. Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:
- wypłaty pienięŜne lub przelewy wynagrodzeń, wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,
- wartość świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń,
- potrącenia wynagrodzeń obciąŜające pracownika, dokonywane w liście płac na mocy ustawowych
upowaŜnień np. podatek dochodowy od osób fizycznych lub na podstawie pisemnej zgody pracownika.
Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Konto 231 moŜe wykazywać dwa salda . Saldo Wn oznacza stan naleŜności, a saldo Ma - stan
zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń.
Konto 234 - „Pozostałe rozrachunki z pracownikami"
Konto 234 - słuŜy do ewidencji naleŜności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z wszelkich
innych tytułów niŜ wynagrodzenia.
Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności:
wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki obciąŜające jednostkę,
naleŜności od pracowników udzielonych poŜyczek ZFŚS przez jednostkę.
naleŜności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód,
zapłacone zobowiązania wobec pracowników. Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności:
wydatki wyłoŜone przez pracowników w imieniu jednostki,
rozliczone zaliczki i zwroty środków pienięŜnych,
wpływy naleŜności od pracowników.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić moŜliwość ustalenia stanu
naleŜności, roszczeń i zobowiązań z poszczególnymi pracownikami według tytułów i rozrachunków. Konto
234 moŜe wykazywać dwa salda . Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma -stan
zobowiązań wobec pracowników.
Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki"
SłuŜy do ewidencji krajowych i zagranicznych naleŜności i roszczeń oraz zobowiązań nie objętych
ewidencją na kontach 201 - 234 , moŜe być uŜywane równieŜ do ewidencji poŜyczek (z funduszem
świadczeń socjalnych).
Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe naleŜności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie
zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŜności i
roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń i
rozliczeń według kontrahentów.
Konto 240 moŜe mieć dwa salda . saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma stan
zobowiązań.
Konto 241 - „Pozostałe rozrachunki (sumy depozytowe)"
Na stronie Wn konta 241 ujmuje się powstałe naleŜności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie
zobowiązań, a na stronie Ma - pozostałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleŜności i roszczeń.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 241 zapewnia ustalenie rozrachunków , roszczeń i
rozliczeń według kontrahentów
Konto 241 moŜe mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleŜności i roszczeń, a saldo Ma - stan
zobowiązań.

zobowiązań.
Konto 310 - „Materiały"
Konto 310 słuŜy do ewidencji zapasów materiałów słuŜących do prowadzenia działalności
podstawowej .
Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenia ilości i wartości stanu zapasów materiałów, a na
stronie Ma -jego zmniejszenia.
Konto 310 moŜe wykazywać saldo Wn, które wyraŜa stan zapasów materiałów w cenach zakupu,
nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych. MoŜna zrezygnować z ujmowania na koncie 310
przychodów i rozchodów materiałów w cięŜar właściwego konta kosztów (Wn konta 400 „Koszty
według rodzajów", Ma konta 1, 2, 3.) JednakŜe przy tej metodzie ewidencji pozostałość nie zuŜytych
materiałów podlega zinwentaryzowaniu na ostatni dzień roku obrotowego. Spisane ilości wycenia się
według zasad określonych w ustawie i
niniejszym zarządzeniu.
Wycenione pozostałości zapasów wykazuje się jako saldo Wn konta 310 (Wn 310, Ma konto 400).
Konto 400 - „Koszty według rodzajów"
Konto 400 słuŜy do ewidencji kosztów prostych według rodzaju. W jednostkach ustalających plany
finansowe według podziałek klasyfikacji budŜetowej, ewidencję analityczną prowadzi się według podziałek
tej klasyfikacji. W pozostałych jednostkach, ewidencję analityczną prowadzi się według pozycji planu
finansowego. Ponadto ewidencja analityczna powinna być dostosowana do potrzeb planowania , analizy i
sprawozdawczości.
Konto 400 moŜe wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraŜa wysokość poniesionych
kosztów. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego na konto 860 „Straty i zyski
nadzwyczajne, oraz wynik finansowy".
Konto 750 - „Przychody i koszty finansowe - dochody BudŜetu Powiatu"
Konto 750-1 — „Przychody i koszty finansowe -dochody Skarbu Państwa"
Konto 750 i 750-1 słuŜą do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budŜetowych.
Na stronie Ma kont 750 i 750-1 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budŜetowych, oraz odsetek
za zwłokę w zapłacie naleŜności, w korespondencji z kontami zespołu 1, 2.
Dochody finansowe, których ewidencja jest prowadzona według przepisów o rachunkowości
podatkowych i nie podatkowych dochodów budŜetowych, są ujmowane na kontach 750 i 750 -1
okresowo, na podstawie danych z ewidencji prowadzonej wyŜej wymienionych przepisów.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do kont 750 i 750 -1 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z
tytułu dochodów budŜetowych według pozycji planu finansowego. W końcu roku obrotowego przenosi się:
przychody z tytułu dochodów budŜetowych , oraz przychody finansowe na stronę Ma konta 860
(Wn konto 750). Na koniec roku konta 750 i 750-1 nie wykazują sald.
Konto 760 - „Pozostałe przychody"
Konto 760 słuŜy do ewidencji przychodów tj. wszelkich innych przychodów niŜ podlegające ewidencji na
kontach 750 i 750-1.
W szczególności na koncie 760 ujmuje się :
na stronie Ma przychody ze sprzedaŜy materiałów, a na stronie Wn koszty osiągnięcia tych
przychodów ,tj. wartość w cenach zakupu lub nabycia tych materiałów,
na stronie Ma przychody ze sprzedaŜy środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych i
inwestycji w jednostkach budŜetowych, a w zakładach budŜetowych i gospodarstwach
pomocniczych przychody ze sprzedaŜy tych składników w części nie podlegającej przekazaniu
do budŜetu,
na stronie Ma pozostałe przychody operacyjne np. odpisane przedawnione zobowiązania,
otrzymane odszkodowania, kary i grzywny, darowizny i nieodpłatnie otrzymane środki obrotowe,
a na stronie Wn pozostałe koszty operacyjne, np. kary ,grzywny, odpisane przedawnione
umorzone i nieściągalne naleŜności, utworzone rezerwy na naleŜności od dłuŜników, koszty
postępowania spornego i egzekucyjnego , oraz nieodpłatnie przekazane środki obrotowe.
W końcu roku obrotowego przenosi się :
na stronę Wn konta 860 - wartość sprzedanych materiałów w cenach zakupu lub nabycia, oraz pozostałe
koszty operacyjne, w korespondencji ze stroną Ma konta 760, na stronę Ma konta 860 - przychody ze
sprzedaŜy składników majątkowych ujmowanych na koncie 760, oraz pozostałe przychody operacyjne w
korespondencji ze stroną Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
Konto 800-1 - „Fundusz w środkach trwałych"
Konto 800-1 słuŜy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszu stanowiącego równowartość
majątku trwałego.
Na stronie Wn konta 800 - 1 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma -jego zwiększenia,
zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansowąjednostki.
Na stronie Wn konta 800-1 ujmuje się w szczególności:
- umorzenie podstawowych środków trwałych, oraz wartości niematerialnych i prawnych, róŜnice z
aktualizacji środków trwałych ,
wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i inwestycji. Na stronie
Ma konta 800-1 ujmuje się w szczególności:
- róŜnice z aktualizacji środków trwałych,
- umorzenie dotyczące sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych,
nieodpłatne otrzymanie środków trwałych z inwestycji.
Konto 800-2 - „Fundusz obrotowy"
Konto 800-2 słuŜy do ewidencji majątku obrotowego Urzędu i jednostek podległych.
Na stronie Wn konta 800-2 ujmuje się w szczególności:
- przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne, oraz
wynik finansowy"(księgowanie w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego),
przeksięgowanie dotacji przekazanych przez jednostki budŜetowe z konta 810 „Dotacje
budŜetowe"(księgowane w końcu roku obrotowego),
przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860 „Straty i zyski nadzwyczajne,
oraz wynik finansowy"(księgowane w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego).
Konto 800-3 - „Fundusz inwestycyjny"
Konto 800-3 słuŜy do ewidencji środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta 800-3 ujmuje się:
- nieodpłatne przekazanie inwestycji rozpoczętych innym jednostkom i zakładom budŜetowym,
- rozliczenie kosztów inwestycji. Na stronie Ma konta 800-3 ujmuje się:
- wpływ środków z budŜetu i innych środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji.
Konto 810 - „Dotacje budŜetowe i pozabudŜetowe"
Konto 810 słuŜy do ewidencji w Starostwie:
dotacji przekazywanych z budŜetu na finansowanie działalności podstawowej (dotacje podmiotowe,
przedmiotowe),środków specjalnych i gospodarstw pomocniczych jednostek budŜetowych oraz zakładów
budŜetowych,
- środków przekazywanych z budŜetu na finansowanie inwestycji jednostek i zakładów budŜetów, innych
dotacji przekazywanych z budŜetu.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się:
dotacje przekazane przez jednostki budŜetowe na finansowanie środków obrotowych i inwestycji,
oraz inne dotacje przekazane z budŜetu . Na stronie Ma konta 810 ujmuje się:
zwroty dotacji przekazanych w tym samym roku budŜetowym,
przeksięgowanie w końcu roku obrotowego na konto 800"Fundusz jednostki", stanu dotacji
przekazanych.
Ewidencję analityczną do konta 810 naleŜy prowadzić według jednostek, którym dotacje przekazano i
przeznaczenia dotacji (np. według podziałek klasyfikacji budŜetowej). Na koniec roku konto 810 nie
wykazuje salda.
Konto 851 - „Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych".
Konto 851 słuŜy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych. Środki pienięŜne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje się
na koncie 135 "Rachunek środków funduszu świadczeń socjalnych". Ewidencja szczegółowa do konta 851
powinna pozwolić na wyodrębnienie:
stanu zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych z podziałem według
źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń,
wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów przez poszczególne
rodzaje działalności socjalnej. Saldo Ma konta 851 wyraŜa stan zakładowego funduszu świadczeń
socjalnych.
Konto 853-1 -„Fundusze pozabudŜetowe -Powiatowy Fundusz Gospodarki Zasobami Geodezyjnymi i
Kartograficznymi"
Konto 853-1 słuŜy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń PFGZGiK
Na stronie Wn konta 853-1 ujmuje się koszty, oraz inne niŜ koszty zmniejszenia funduszu, a na
stronie Ma - przychody, oraz pozostałe zwiększenia funduszu.
Ewidencja szczegółowa do konta 853-1 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń, oraz
stanu funduszu.
Saldo Ma konta 853-1 wyraŜa stan PFGZGiK.
Konto 853-2 - „Fundusze pozabudŜetowe - Powiatowy Fundusz Ochrony Środowiska i Zasobów
Wodnych"
Konto 853-2 słuŜy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń PFOSiZW.
Na stronie Wn konta 853-2 ujmuje się koszty, oraz inne niŜ koszty zmniejszenia funduszu, a na
stronie Ma - przychody , oraz pozostałe zwiększenia funduszu.
Ewidencja szczegółowa do konta 853-2 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń oraz
stanu funduszu.
Saldo Ma konta 853-2 wyraŜa stan PFOŚiZW.
Konto 853-3 - „Fundusze pozabudŜetowe - Powiatowy Fundusz Rehabilitacji Osób
Niepełnosprawnych"
Konto 853-3 słuŜy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń PFRON.
Na stronie Wn konta 853-3 ujmuje się koszty, oraz inne niŜ koszty zmniejszenia funduszu, a na
stronie Ma- przychody, oraz pozostałe zwiększenia funduszu.
Ewidencja szczegółowa do konta 853-3 powinna pozwolić na ustalenie zwiększeń i zmniejszeń, oraz
stanu funduszu.
Saldo konta 853-3 wyraŜa stan PFRON.
853-4 - „Fundusze pozabudŜetowe - fundusz PUP"
słuŜy do ewidencji stanu, zwiększeń i zmniejszeń funduszu PUP.
853-5 - „Fundusze pozabudŜetowe - fundusz śr. specj. KPP
słuŜy do ewidencji stanu zwiększeń i zmniejszeń funduszu śr. specj.
Konto 860 - „Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy".
Konto 860 słuŜy do ustalania wyniku finansowego jednostki oraz bieŜącej ewidencji strat i zysków
nadzwyczajnych.
W ciągu roku obrotowego jednostki ujmują na stronie Wn konta 860 straty nadzwyczajne, a na
stronie Ma - zyski nadzwyczajne.
W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:
poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem 400, Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku
obrotowego sumę:
uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7, Saldo konta 860 wyraŜa na
koniec roku obrachunkowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn-stratę netto, saldo Ma - zysk netto.
Saldo przenoszone jest w następnym roku pod datą przyjęcia sprawozdania
finansowego na konto 800- 2 „Fundusz obrotowy".
Wykaz kont sporządzono na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów z dn. 01.08.1995r. w sprawie
planów kont dla zarządów gmin oraz jednostek budŜetowych zakładów budŜetowych i gospodarstw
pomocniczych (Dz.Urz. Min. Fin. Nr 14 poz. 60 z 1995 roku).
Wykaz Kont Syntetycznych
Wykaz osób upowaŜnionych do kontroli dowodów księgowych pod względem merytorycznym
Wykaz osób upowaŜnionych do kontroli dowodów księgowych pod względem formalno - rachunkowym
WYKAZ URZĄDZEŃ KSIĘGOWYCH
w Starostwie Powiatowym w Otwocku
I. JEDNOSTKA
1. Dziennik Główna
2. Zestawienie obrotów k-t syntetycznych
3. Zestawienie obrotów i sald kontrahentów : k-ta 201; 234; 240; 241; 810
4. Zestawienie kont analitycznych wydatków k-to 130-1
5. Zestawienie Rb -25 wydatków i dochodów
ORGAN
1. Dziennik Główna
2. Zestawienie obrotów kont syntetycznych
3. Zestawienie obrotów i sald kontrahentów: k-ta 222; 223; 224
4. Zestawienie analityczne; dochodów i wydatków
5. Zestawienie RB-25 dochodów i wydatków
II. PLANOWANIE
1. Plan dochodów budŜetowych (po zmianach) - kwartalnie.
2. Plan wydatków budŜetowych (po zmianach) - w miarę potrzeb
3. Dziennik zmiany planu.
III. DOCHODY SKARBU PAŃSTWA
1. Dziennik Główna
2. Karty kontowe poszczególnych dłuŜników - według klasyfikacji budŜetowej ( sporządzane na podstawie
decyzji)

decyzji)
3. Rejestr dochodów budŜetowych Skarbu Państwa według klasyfikacji budŜetowej miesięcznie i
narastająco
W okresie sprawozdawczym (półrocznym i rocznym ) Polecenie Księgowania obroty na kontach związanych
z realizacją dochodów są przeksięgowywane do dziennika głównego Starostwa.
IV. Dla Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym prowadzona jest odrębnie ewidencja
księgowa w układzie syntetycznym (dziennik główna) i analitycznym
W okresie sprawozdawczym (półrocznym i rocznym) poleceniem księgowania obroty na kontach związanych
z funkcjonowaniem Powiatowego FGZGiK są przeksięgowywane do dziennika głównego Starostwa.
Aneks Nr 1
z dnia 2 kwietnia 2001 r.
do zarządzenia Nr 5 Starosty Otwockiego z dnia 30 sierpnia 2000 r.
w sprawie ustalenia zakładowego planu kont
§1
Skreśla się zapis w podstawie prawnej o treści:
„§ 10 i 12 zarządzenia nr 46 Ministra Finansów z dnia 1.08.1995 r. w sprawie szczególnych zasad
prowadzenia rachunkowości oraz jednolitych planów kont dla państwowych, gminnych jednostek
budŜetowych i ich gospodarstw pomocniczych, zakładów budŜetowych, państwowych, gminnych,
powiatowych funduszy celowych oraz gmin i ich związków.
§2
1/ Wprowadzam sprawozdawczość budŜetową systemem komputerowym zgodnie z Rozporządzeniem
Ministra Finansów z dnia 13 marca 2001 w sprawie sprawozdawczości budŜetowej /Dz. U. Nr 24 poz. 279/.
2/ Wprowadzam ewidencję księgową systemem komputerowym dot. PFGZGiK .
§3
Wprowadzam ewidencję, fakturowanie i rozliczanie podatku VAT od świadczonych przez Starostwo usług i
sprzedaŜy towarów i materiałów objętych tymŜe podatkiem.
§4
Wprowadzam dwa konta syntetyczne :
226 - długoterminowe naleŜności budŜetowe 840 - rezerwy i przychody przyszłych okresów
Opis ich funkcjonowania jest ujęty w załączniku do niniejszego aneksu.
Załącznik do Aneksu Nr 1 z dnia 2 kwietnia 2001 r.
Konto 226 - „Długoterminowe naleŜności budŜetowe"
Konto 226 słuŜy do ewidencji długoterminowych naleŜności lub długoterminowych rozliczeń
z budŜetem, a w szczególności naleŜności z tytułu mienia likwidowanych, prywatyzowanych
lub sprzedawanych przedsiębiorstw innych podległych jednostek, naleŜności
zahipotekowanych oraz naleŜności długoterminowych, których termin zapłaty ustalony w
decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym dokonywane są
księgowania.
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:
1) wartość mienia przekazanego do odpłatnego uŜywania lub sprzedanego ale nie zapłaconego w
wysokości ustalonej w umowie, w korespondencji z kontem 015,
2) inne długoterminowe naleŜności z tytułu przychodów przyszłych okresów płatnych w latach następnych,
w korespondencji z kontem 840.
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności:
1) równowartość mienia zwróconego w korespondencji z kontem 015, lub zlikwidowanego, w
korespondencji z kontem 855,
2) przeniesienie naleŜności długoterminowych z tytułu dochodów budŜetowych do krótkoterminowych w
wysokości raty naleŜnej na dany rok, w korespondencji z kontem 221 (zapis równoległy WN 840/750 Ma
lub 760 Ma).
Konto 226 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartości mienia zlikwidowanych jednostek
przekazanego do odpłatnego korzystania, oraz wartość naleŜności oraz wartość długoterminowych
naleŜności z tytułu dochodów budŜetowych.
Konto 840 - „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów"
Konto 840 słuŜy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych
rozliczeń miedzyokresowych i rezerw.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn - ich
zmniejszenie lub rozwiązanie.
Na stronie Ma konta 840 ujmuje się równieŜ, powstanie i zwiększenia rozliczeń
miedzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do
przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić moŜność ustalenia
stanu:
1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń,
2) rozliczeń miedzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz przyczyn ich zwiększeń i
zmniejszeń.
Konto 840 moŜe wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń miedzyokresowych
przychodów.

