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ĄD ZENIE NR 1 4/T'IN l 2008
^RZ
MIASTA REDY
BURMISTRZA

Z

z dnia 15 lipca 2008 ľ.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 22|1EIN/2006 Buľmistľza Miasta Redy z dnia
30 10.200ó ľoku w sprawie szczególnych zasad pľowadzenia ľachunkowości, zakładowego
planu kont dla budżetu Gminy Miasta Redy orazUrzędu Miasta w Redzie

Na podstawie aľt. l0 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r' o rachunkowości (Dz. U.
Nľ l2l, poz. 59I, z pőźniejszymi zmianami) orazRozpotządzeniem Ministra Finansów z dnia
28 lipca Ż006r. w sprawie szczegőlnych zasad ľachunkowościoraz planów kont dla budżetu
państwa, budzetów jednostek samorządu teľytoľialnego oraz niektórych jednostek sektora
finansów publicznych (Dz' U ' nr 14Ż, poz. 1020 z pőŹn. zm.) zarządza się, co następuje:

l.

IN Zarządzeniu 22lllFIN/2006 Burmistrza Miasta Redy

z dnia 30.10.2006r. w sprawie
szczegőlnych zasad prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont dla budżetu
Gminy Miasta Redy jako jednostki samorządu terýorialnego oraz Urzędu Miasta w Redzie
jako jednostki budżetowej dokonuje się następujących zmian:
7.1 Załącznik nr l ,,Szczegó|ne zasady prowadzenia rachunkowości dla budżetu Gminy
Miasta Redy jako jednostki samorządu teľytoľialnego oraz Uľzędu Miasta w Redzie
jako jednostki budzetowej otľzymuje brzmienie jak w załączniku do nr l do niniejszego
zaruądzenia,

l.2 v,ĺ załączniku nt 2 ,,Plan kont dla Gminy Miasta Redy jako jednostki samorządu
terytorialnego'' w częściI. ,'Wykaz kont - konta bilansowę'' po koncie ,,268 _
Zobowiązania z tytułu prefinansowania'' dodaje się konto 290 w brzmieniu: ,,290 _
kont'' dodaje się po pkt. l7 pkt.
odpisy aktualizujące naleŻności'' a w częściII
',opis

17a. w brzmieniu:

Konto

290 - ,,Odpisy aktualizujące należności''
Konto 290 słuŻy do ewidencji odpisów aktualizujących należności'Na stronie Wn konta

,,17a.

290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących naleŻności,a na stronie
Ma wartośćodpisów aktualizujących należności.Saldo Ma konta 290 oznacza waľtość
odpisów aktualizuj ących należności''',
a pkt. 2l otrzymuje brzmienie:...
,r2t.Konto 904 _ ,,Niewygasające wydatki''
Konto 904 słuŻy do ewidencji niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 904
ujmuje się:
1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w cięŻar planu niewygasających
wydatków, na podstawie ich sprawozdan budżetowych, w korespondencji z kontem

))5.
2) przeniesienie równowartości wydatkówa. dokonanych z wyodrębnionych
rachunków środków finansowych funduszy pomocowych objętych planem

3)

niewygasających wydatków, w koľespondencji z kontem 960;
przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe'
I
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Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wartośó planu niewygasających wydatków' Konto
904 moŻe wykazaé saldo Ma do czasu zľęa|izowania planu niewygasających wydatków
lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.''

'

l.3 W zał$zniku nr 3 ,,Plan

kont dla Uľzędu Miasta jako jednostki budzetowej'' w częściI.
_
,,Wykaz kont'' ust 2 ,,konta pozabilansowe'' skreśla się konto ,,007 - ZaangaŻowanie
śľodkówfunduszy pomocowych'' a w częściII. ,'opis kont'' w ust l ' ,,Konta bilansowe''
dokonuj e się następuj ących zmian'.
pkt. 27 otrzymuje brzmienre:
,, 27) Konto 22l _,,Należnościz tytułu dochodów budżetowych''
Konto Ż2l słuŻy do ewidencji należnościztýułu dochodów budżetowych, z wyjątkiem

należnościzahipotekowanych ujmowanych na koncie 226. Na stľonie Wn konta 22l
ujmuje się należnościz týułu dochodów budżetowych i zwroty nadpłat. Na stľonie Ma
konta 221 ujmuje się wpłaty należnościz tytułu dochodów budżetowych oraz odpisy
(zmniejszenia) należności.Na koncie 22l ujmuje się równieŻ nalęŻnościz týułu
podatków pobieranych przez właściweoľgany' Zapisy z tego týułu mogą być
dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych z ewidencji podatkowej (zaległościi
nadpłaty). Ewidencja szczegőłowa do konta 221 powinna byó pľowadzona według
dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budŻętów, których należności
dotyczą. Konto 22l może wykazywaé dwa salda. Saldo Wn oznacza stan na|eżnościz
týułu dochodów budzetowych, a saldo Ma _stan zobowiązan jednostki budżetowej z
týułu nadpłat w dochodach budżetowYch.''
'

pkt.32 otrzymuj e brzmienre
,, 32) Konto 226 - ,,Długoteľminowe należnościbudżetowe''
:

Konto 226 słuŻy do ewidencji długoteľminowych należnościlub długoteľminowych
rozliczen z budŻetem, ô W szczególności należnościz tytułu prywatyzacji oraz
należnościzahipotekowanych. Na stľonie Wn konta 226 ujmuje się ustalone ztytułu:
l) prywatyzacji, w korespondencji kontem 015;
2) dochodów budżetowych pľzeksięgowanych do zahipotekowanych, w

koľesponde ncji z kontem 221 .
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się:
l) równowartośó mięnia zwróconego przez spółki, w korespondencji z kontem 0l5, lub
zlikwidowanego, w korespondencji z kontem 855;
2) ustanie hipoteki i przeksięgowanie należnoścido należnościz týułu dochodów
budżetowych, w koľespondencj i z kontęm 22l.
Konto 226 moŻe wykazywaó saldo Wn, które oznacza wartośénależnościzaliczanych
do długoterminowych.'',

pkt 63 otrzymuje bľzmienie:
,,63) Konto 800 - Fundusz jednostki"
Konto 800 służydo ewidencjirównowartości majątku trwałego i obľotowego jednostki i
ich zmian. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszania funduszu' a na stľonie Ma
-jego zwiększania, zgodnie odľębnymi przepisami regulującymi gospodarkę
finansowąjednostki. Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania Íinansowego,
straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860;
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2)

pľzeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrea|izowanych dochodów
budżetowy ch z konta 222 ;
3) przeksięgowanie' w ľoku następnym pod datą przyjęcia spľawozdania finansowego,
rozliczeniawyniku finansowego z konta 820;
4) przeksięgowanie, w końcu roku obľotowego, dotacji z budŻetu i środków
budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 8l0;
5) pokľycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz waľtości
niematerialnych i prawnych;
6) rőŻnice z aktualizacji środków tľwałych;
7) wartości sprzedanych i nieodpłatnie ptzekazanych podstawowych środków trwałych
i inwestycji;
8) pasywa pľzejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek;
9) wartośó środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
l) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego,
zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860;
2) pľzeksięgowanie, pod datą spľawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków
budżetowy ch z konta 223 ;
3) wpĘw dotacji i śľodków przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
4) rőŻnice z al<tualizacji śľodkówtrwałych;
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji;
6) aktywa przejęte od zlikwidowanych (połączonych) jednostek;
7) wartośćśrodków obrotowych otrzymanych w ramach centľalnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegőłowa pľowadzona do konta 800 powinna Zapewnić możliwość
ustalenia przyczyn zwiększeń i zmniejszen funduszu jednostki. W przypadku
prowadzenia scentralizowanej księgowości obejmującej rőŻne jednostki, dla których
ustala się odrębnie wynik finansowy i według odmiennych zasad dokonuje się jego
podziafu, ewidencję szczegőłową prowadzi się również według poszczególnych
jednostek. Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu
jednostki." ,

otazw ust 2. ,,Kontapozabilansowe'' uchyla się pkt.

2.

Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem podpisania, za wyjątkiem s 6 pkt 8 załącznika nr l,
który wchodziw Życie z dniem l.01.2009 roku.
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ZAŁĄCZNIK Nr
I.

1

Szczegőlne zasady pľowadzenia ľachunkowości dla budżetu Gminy Miasta Redy jako
jednostki samoľządu terytorialnego i Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej. $ 1. Rokiem obrachunkowym jest rok kalendaľzowy.

s 2. W celu ustalenia nadwyżki lub niedoboru budżetu operacje gospodaľcze dotyczące
dochodów i wydatków budżetu Gminy Miasta Redy jako jednostki samoiządu teľytoriälnego
są ujmowane w księgach rachunkowych na odrębnych kontach księgowych w zakresie
faktycznych (kasowo zrealizowanych) wpływów i wydatków dokonunl,.l'na bankowym
ľachunku budzetu oraz rachunku bieżącym wydatków budzetowych Ürzędu Miasta jáko
jednostki budżetowej' z wyjątkiem operacji szczegőlnych, określonycń w odrębňych
przepisach.
$ 3. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, Umarzane i amoľtyzowane są
jednorazowo za okres całego roku, chyba że okoliczności wymagają częściej
dokonania
umorzenia i amortyzacji.

s 4.1. Środki tľwałe stanowiące własnośćGminy Miasta Redy jako jednostki samorządu
terýorialnego oftzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwegoorganu' mogą być

wycenione w wartości określonej w tej decyzji.
2. Grunty wycenia się wg cen ewidencyjnych ustalonych przez Burmistrza Miasta w drodze
zarządzenia. Wyceny gruntów następuje najpőźniej na koniec każdego roku obrachunkowego.
3. Inne niewyszczególnione środkitrwałewycenia się wg cen nabycia lub wytworzenia.
4. Srodki trwałe otaz wartościniematerialne i prawne Umarza się i ämonyzuje, przy
zastosowaniu stawek określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób pľu*nyóh w
jego dolnych granicach.
5. Jednorazowo) ptzez spisanie w koszty w miesiącu przyjęcia do używania, umarza się:
l) książki i inne zbiory biblioteczne,
2) odzież i umundurowanie,
3) meble i dywany,
4) pozostałe środkitľwałe (wyposażenle) oruzpozostałe wartości niematerialne i prawne, o
wartościnieprzekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o podatku docĹodowym
od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są Uznawane zakoszt uzyskania
przychodu w l00% ich wartości w momencie oddania do używania.
6.okľeślasię wykaz pozostałych środków tľwałych umaľzanych w lOO% w momencie
oddania do użýkowania, które podlegają wyłącznie ewidencji ilościowej:
1) meble, dywany obrazy,
2) sprzęt RTV, wideo, ľzutniki,
3 ) apaľatur a nagł aśniająca,
4) sprzęt i maszyny liczące,
5) aparaty telefoniczne, faksy, i inne urządzeniakomunikacyjne,
6) odzieŻ ochronna i umundurowanie,
7) sprzętgospodarczy,
8) inne nie wymienione o wartości nie przekraczającej wielkościustalonej w przepisach o
podatku dochodowym od osób prawnych, które są uznawane Za koszt użyskania
przychodu w l00% ich wartościw momencie oddania do użytkowania jednak nie
mniejszej niŻ 10%o wartości ,o któľej mowa powyżej.
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7. Pozostałe wartości niemateľialne

i

prawne umaľzane

użytkowan i a po d l e gaj ą wyłącznie ew i d en cj i i l o ści owej
8. Nie vmarza się gruntów oraz dóbľ kultuľy.

w

lOO%o

w momencie oddania

do

.

9. Waľtośó początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe
podlegają aktualizacji wyceny zgodnie z zasadami okľeślonymiw odrębnych przepis
ach, a
wyniki aktualizacji są odnoszone na fundusz.
l0. Srodki trwałe w tym budynki i budowle oraz wartościniematerialne i pľawne podlegają
inw entaty zacj i

ll.

z

god

n

i

e z ob ow iązując ą

i

n

stľu lcj ą i nwenta ry zacy jną.

Grunty podlegają inwentaľyzacji poprzęz weryfikację đ.ogąpoľównania danych z

ewidencj a gľuntów z refoľatu gospodaľki n ieruchomościami.

objęte ewidencją
porządza się protokół.

ł:ff.:ľ:ffiľ.:'l

$ 5. Rzeczowe składniki majątku obrotowego wycenia się na dzień bilansowy wedfug ich
waľtościwynikających z ewidencj i.
$ 6.l. Do przychodów urzędu jednostki samorządu teľytorialne go zalicza się dochody budzetu
jednostki samorządu terýorialnego nieujęte w planach finansówych innyci
samoržądowych
jednostek budżetowych.
2. Należnościrealizowane na rzecz innych jednostek ujmuje się jako zobowiązania na rzecz
tych jednostek.
3. Waľtośćnależnościaktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkow ościz zastrzeŹeniem pkt 4. 7,
4. odpisy aktualizujące wartośćnaleznościdotyczących rozchodów budżetu ,uii"ru się do

pozostałych operacj i niekasowych.
5. odpisy aktualizujące wartośćnależnościdotyczących funduszy tworzonych na podstawie
ustaw ob ciĘaj ą te fundu sze'
6. odpisy aktualizujące waľtośónależnościrealizowanych na rzecz innych jednostek
obciąŻają
zob owiązani a tych j edno stek.
l. odpisy aktualizujące waľtośónależnościdokonywane są na ostatni dzień bilansowy
8. odsetki od należnościi zobowiązań, w tym rőwnięŻtych, do któľych stosuje się pľzepisy
dotyczące zobowięan podatkowych, ujmuje się w księgach rachunkówych *"-o-.n"ie ich
zapłaty.
9. Należnościi zobowięań oraz inne składniki aktywów i pasywów wyraŻone w walutach
obcych wycenia się na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na'dzięílbilansowy.
$ 7.l. Dowody księgowe ujmuje się w księgach rachunkowych w poľządku chľonologic znym i
systematycznie. Dopuszcza się możliwośiujmowania ich w dniu zapłaty, jeŻelí dotýczą
rozrachunków z tytułu dostaw towarów i usług, jednakże przy zacho*unlu žu'ädy,ze daňe w
ob owi ązuj ącyc h sprawo zdaniach Íin ansowych są właściwe'
2' Dowody księgowe dotyczące podatków i opłat ujmuje się w wyodrębnionej ewidencji
szczegółowej (WIP) z wyłączeniem naleŻności z týułu najmu lokali mieszkalńych, któie
ujmuje się w odrębnej ewidencji szczegőłowej. W księgach Úrzędu Miasta ujmuje się je nie
pőtniej niŻ na koniec każdego kwartału wg zbiorczego zestawienia.
3. Dowody księgowe dotyczące wyodrębnionej działalnościUľzędu Miasta w zakresie
funduszy celowych, depozytow, akľedytyw' inwestycji ujmuje się w wýodľębnionej ewidencji,
zaśw ewidencji księgowej Urzędu Miasta nie pőźniej niż na koniec kazdego roku ňa
podstawie zestawienia obrotów i sald.
5
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zasady:
$ 8. Przy ustalaniu zakładowego plan kont, obowiązująnastępujące

i.

i

rozliczenie kosztów pľowadzi się wedfug rodzajów na kontach wyłącznie
zespołu 4 według podziałek klasyfikacji budżetowej i konta 401.
2. Plan kont uzupełnia się o wykaz kont ksiąg pomocniczych, które mają być prowadzone do
poszczegőlnych kont syntetycznych takjak w załączniku nr 2 i 3
3. Materiały przekazywane bezpośrednio z zakupy na potrzeby administracyjno-gospodarcze
oraz paliwo w transporcie odpisuje się w koszty w pełnej jej wartościwynikającej z faktur
Ewidencję

(rachunków) pod datą ich zakupu.

4. Ewidencję planowanych dochodów i wydatków budżetowych Gminy Miasta Redy jako
jednostki samoľządu terytorialnego, prowadzi się poza planem kont, w wyodrębnionym
systemie ewidencji.
II. Sprawozdania finansowe.

$ 9.1. okresem sprawozdawczymjest miesiąc.

2. ostateczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych Budżetu jednostki samoľządu
terytoľialnego i Urzędu Miasta jako jednostek kontynuujących działa|nośćnastępuje do dnia
30 kwietnia roku następnego.

jednostkikontynuujące
s 10. l'Budżet jednostki samorządu teľýorialnego iUľząd Miasta jako
đziałalnośósporządzająsprawozdanie finansowe, obejmujące: bilans, rachunek zysków i strat
(waľiant poľównawczy) oruz zestawienie zmian w funduszu jednostki na dzień zamknięcia

ksiąg rachunkowych (dzień bilansowy), to jest na dzień

2.

Spľawozdanie finansowe sporządzone

3l

gľudnia.

na podstawie własnych ksiąg

rachunkowych

jednostki jest sprawozdaniem finansowym jednostkowym.

Sprawozdanie finansowe spoľządzone na podstawie sprawozdań finansowych
jednośtkowych lub jednostkowych i łącznych jest sprawozdaniem łącznym jest

3.

spľawozdaniem łącznym.

4. Sprawozdania Íinansowe łączne są Sumą sprawozdań finansowych jednostkowych lub

jednostkowychiłącznych i sporządza

się je w złotych

i groszach.

w rozporządzeniu
$ 11. Spraw ozdania finansowe sporządza się według wzorów określonych
ľachunkowości
zasad
szczegőlnych
w
sprawie
2006
roku
28
lipca
Ministra Finansów z dnia
jednostek
oraz
teľytorialnego
samorządu
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
niekt-óľych jednostek sektoľa finansów publicznych (Dz. U. nľ t42, poz. 1020 z pőŹn. zm) tak

jak:

l)
2)
3)
4)
5)

w załączniku nr
w
w
w
w

4 _ dla wykonania Budżetu jednostki samoľządu teľytorialnego,

załączniku nľ 5 _
załączniku nr 7 załączniku nr 8 załączniku nr 9 _

dla
dla
dla
dla

Uľzędu Miasta jako jednostki budżetowej,
skonsolidowanego bilansu jednostki samoľządu teľytorialnego,
ľachunku zysków i strat jednostki (waľiant porównawczy),
zestawienia zmian w funduszu jednostki.

s 12. l. Sprawozdanie ftnansowe sporządza się w terminie 3 miesięcy od dnia, na który
zamyka się księgi rachunkowe.
2.W celu sporządzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu teľýorialnego stosuje
się odpowiednio pľzepisy rozdziału 6 ustawy o rachunkowości przy załoŻeniu, iż jednostką
dominuj ącą j est j ednostka samorządu teľytorialnego.
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s 13. l. Sprawozdanie finansowe Urzędu Miasta jako jednostki podpisuje kierownik i główny
księgowy.
2. Bilans z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego podpisuje Burmistrz
Miasta i Skaľbnik.
3' Sprawozdania finansowe łączne i skonsolidowany bilans jednostki samorządu
terytorialnego podpisuje Burmistrz Miasta i Skaľbnik.
jednostek
$ 14. l. Burmistrz Miasta sporządzasprawozdania finansowełączne osobno dla
budżetowych, zal<ładőw budżetowych i gospodarstw pomocniczychjednostek budżetowych i
przekazujeje do Regionalnej Izby obrachunkowej w teľminie do dnia 30 kwietnia roku
następnego.
2. Buľmistrz Miasta ptzekazuje bilanse z wykonania budŹetu jednostki samoľządu

terytorialnego do Regionalnej Izby obrachunkowej do dnia 30 kwietnia roku następnego.
3. Skonsolidowany bilans jednostki samoľządu teľytorialnego jest sporządzony w złotych i
gľoszach i przezywany do Regionalnej Izby obľachunkowej w formie dokumentu oraz formie
elektronicznej w terminie 3 miesięcy od dnia otľzymania ostatniego sprawozdania
podlegaj ącego konsolidacj i'
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