
Zarza^dzenie Nr 27/2012
Wqjta Gminy No we Ostrowy

z dnia 30 maja 2012 r.

w sprawie: zmiany do zarzsjdzenia nr 64/2010 Wojta Gminy Nowe Ostrowy z dnia
22 pazdziernika 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakladowego planu kont dla

Urz^du Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223) oraz zgodnie z Rozporza^dzenia Ministra
Finansow z dnia 19 styczna 2012 r. zmieniajq.ce rozporzajlzenie w sprawie szczegolnych
zasad rachunkowosci oraz piano w kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorza^du
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorza^dowych zakladow budzetowych,
panstwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych maja^cych
siedzib^ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2012.121) zarz^dzam, co
nastejDuje:

§ 1. W zarza^dzeniu nr 64/2010 z dnia 22 pazdziernika 2010 r. zmienionym zarza^dzeniem
nr 56/2011 z dnia 06 grudnia 2011r. i zarzaxlzeniem nr 3/2012 z dnia 05 stycznia 2012r .
wprowadza si? nast^puja^ce zmiany:

W zata^czniku nr 2 dokonuje sie. naste.puja.cych zmian:

1) zmiany nazewnictwa kont oraz nowy opis:
- 072 otrzymuje nowe brzmienie: /;Umorzenie pozostatych srodkow trwatych, wartosci
niematerialnych i prawnych oraz zbiorow bibliotecznych",
- 080 otrzymuje brzmienie: ,,Srodki trwate w budowie ( inwestycje )", nowy opis: konto ,,Srodki
trwaie w budowie (inwestycje ) stuzy do ewidencji kosztow srodkow trwatych w budowie oraz do
rozliczenia kosztow srodkow trwatych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Na stronie Wn
konta ujmuje sie. w szczegolnosci:
1) poniesione koszty dotyczqce srodkow trwatych w budowie w ramach prowadzonych inwestycji
zarowno przez obcych wykonawcow, jak i we wtasnym imieniu;
2) poniesione koszty dotycza.ce przekazanych do montazu, lecz jeszcze nie oddane do uzywania
maszyn, urz^dzeh oraz innych przedmiotow, zakupionych od kontrahentow oraz wytworzonych w
ramach wtasnej dziatalnosci gospodarczej;
3)poniesione koszty ulepszenia srodka trwatego ( przebudowa, rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja
lub modernizacja ), ktore powodujq zwi^kszenie wartosci uzytkowej srodka trwatego.
Na stronie Ma ujmuje sie. wartosc uzyskanych efektow, a w szczegolnosci:
1) srodkow trwatych,
2) wartosc sprzedanych i nieodptatnie przekazanych srodkow trwatych w budowie.
Na koncie 080 mozna ksi^gowac rowniez rozliczenie kosztow dotyczqcych zakupow gotowych
srodkow trwatych. Ewidencja szczegotowa prowadzona do tego konta powinna zapewnic co najmniej
wyodre_bnienie kosztow srodkow trwatych w budowie wedtug poszczegolnych rodzajow efektow
inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia poszczegolnych obiektow
srodkow trwatych.
Konto 080 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza wartosc kosztow srodkow trwatych w budowie i
ulepszen.



- 140 otrzymuje brzmienie: ,,Kr6tkoterminowe aktywa finansowe" oraz nowy opis: stuzy do
ewidencji krotkoterminowych aktywow finansowych, w szczegolnosci akcji, udziatow i innych
papierow wartosciowych wyrazonych zarowno w walucie polskiej, jak tez w walutach obcych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje sie. zwie.kszenia, na stronie Ma zmniejszenia stanu
krotkoterminowych aktywow finansowych.
Ewidencja szczegotowa powinna umozliwic ustalenie:
1) poszczegolnych sktadnikow krotkoterminowych aktywow finansowych;
2) stanu poszczegolnych krotkoterminowych aktywow finansowych wyrazonego w walucie polskiej i
obcej, z podziatem na poszczegolne waluty obce;
3) wartosci krotkoterminowych aktywow finansowych powierzonych poszczegolnym osobom za nie
odpowiedzialnym.
Konto 140 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan krotkoterminowych aktywow finansowych.
2) wprowadza sie. nowe konto bilansowe: ,,245 - wptywy do wyjasnienia, ktore otrzymuje
brzmienie: Konto 245 stuzy do ewidencji wptaconych, a niewyjasnionych kwot naleznosci z tytutu
dochodow budzetowych.
Na stronie Wn konta 245 ujmuje sie. w szczegolnosci kwoty wyjasnionych wptat i ich zwroty.
Na stronie Ma konta 245 ujmuje sie. w szczegolnosci kwoty niewyjasnionych wptat.
Konto 245 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan niewyjasnionych wptat.
3) wprowadza siQ nowe konto pozabilansowe: ,,976 - wzajemne rozliczenia mie.dzy jednostkami" -
stuzy do ewidencji kwot wynikajgcych ze wzajemnych rozliczeri mie^dzy jednostkami w celu
sporzqdzenia tqcznego sprawozdania finansowego.
4) zmiany opisow do kont:
- konto 130 - ,,rachunek biezqcy jednostki", stuzy do ewidencji stanu srodkow pienie^znych oraz
obrotow na rachunku bankowym z tytutu wydatkow i dochodow ( wptywow ) budzetowych obj^tych
planem finansowym.
Na stronie Wn konta 130 ujmuje sie. wptywy srodkow pienie.znych:
1) otrzymanych na realizacje. wydatkow budzetowych , zgodnie z planem finansowym oraz dla
dysponentow nizszego stopnia, w korespondencji z kontem 223;
2) z tytutu zrealizowanych przez jednostke, dochodow budzetowych ( ewidencja szczegotowa wedtug
podziatek klasyfikacji dochodow budzetowych ), w korespondencji z kontem 101,221 lub innym
wtasciwym kontem.
Na stronie Ma konta 130 ujmuje siej
1) zrealizowane wydatki budzetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak rowniez srodki
pobrane do kasy na realizacje. wydatkow budzetowych (ewidencja szczegotowa wedtug podziatek
klasyfikacji wydatkow budzetowych ), w korespondencji z wtasciwymi kontami zespotu 1,2,3,4,7 lub
8;
2) okresowe przelewy dochodow budzetowych do budzetu, w korespondencji z kontem 222;
3) okresowe przelewy srodkow pieni^znych dla dysponentow nizszego stopnia ( ewidencja
szczegotowa wedtug dysponentow, ktorym przelano srodki pienie.zne ), w korespondencji z kontem
223.
Zapisy na koncie 130 sq dokonywane na podstawie dokumentow bankowych, w zwiqzku z czym musi
zachodzic petna zgodnosc zapisow mi^dzy jednostkq a bankiem.
Na koncie 130 obowi$zuje zachowanie zasady czystosci obrotow, co oznacza, ze do bte_dnych zapisow
, zwrotow nadptat, korekt wprowadza sie. dodatkowo techniczny zapis ujemny.
Konto 130 stuzy do ewidencji dochodow i wydatkow realizowanych bezposrednio z rachunku
biezqcego budzetu jst. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatkow podlega okresowemu
przeksi$gowaniu na podstawie sprawozdan budzetowych na strong Ma konta 800, w zakresie
dochodow - na strong Wn konta 800.
Ewidencja szczegotowa do konta 130 jest prowadzona w szczegotowosci planu finansowego
dochodow i wydatkow budzetowych.



Konto 130 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni^znych na rachunku
biezqcym jednostki budzetowej. Saldo konta 130 jest rowne saldu said wynikaj^cych z ewidencji
szczegotowej prowadzonej dla kont:
1) wydatkow budzetowych; konto 130 w zakresie wydatkow budzetowych moze wykazywac saldo
Wn , ktore oznacza stan srodkow pienie,znych otrzymanych na realizacje, wydatkow budzetowych,
a niewykorzystanych do kohca roku;
2) dochodow budzetowych; konto 130 w zakresie dochodow budzetowych moze wykazywac saldo
Wn , ktore oznacza stan srodkow pienie.znych z tytutu zrealizowanych dochodow budzetowych, ktore
do kohca roku nie zostaty przelane do budzetu.
Saldo konta 130 ulega likwidacji przez ksie,gowanie:
1) przelewu srodkow pienie.znych niewykorzystanych do kohca roku, w korespondencji z kontem 223;
2) przelewu do budzetu dochodow budzetowych pobranych, lecz nieprzelanych do kohca roku,
w korespondencji z kontem 222.

konto 139 ,,inne rachunki bankowe" - stuzy do ewidencji operacji dotyczqcych srodkow
pienie,znych wydzielonych na innych rachunkach bankowych niz rachunki bieza.ce, w tym na
rachunkach pomocniczych i rachunkach specjalnego przeznaczenia.
Na koncie 139 prowadzi sie. w szczegolnosci ewidencje. obrotow na wyodre_bnionych rachunkach
bankowych:
1) czekow potwierdzonych;
2) sum depozytowych;
3) sum na zlecenie;
4) srodkow obcych na inwestycje.
Na koncie 139 dokonuje sie. ksie.gowah wylqcznie na podstawie dokumentow bankowych, w zwi^zku
z czym musi zachodzic petna zgodnosc zapisow konta 139 mie.dzy ksiejowoscia. jednostki
a ksiejowoscia. banku.
Na stronie Wn konta 139 ujmuje sie. wptywy wydzielonych srodkow pieni^znych z rachunkow
biez^cych, sum depozytowych i na zlecenie. Na stronie Ma ujmuje sie. wyptaty srodkow pienie_znych
dokonane z wydzielonych rachunkow bankowych. Do konta powinna bye prowadzona ewidencja
szczegotowa.
Konto 139 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan srodkow pieni^znych znajdujqcych si^ na
innych rachunkach bankowych.
- konto 221 -,,Naleznosci z tytutu dochodow budzetowych" - sluzy do ewidencji naleznosci jednostek
z tytulu dochodow budzetowych.
Na stronie Wn konta 221 ujmuje sie, ustalone naleznosci z tytulu dochodow budzetowych i zwroty
nadptat.
Na stronie Ma konta 221 ujmuje sie. wplaty naleznosci z tytulu dochodow budzetowych oraz odpisy
(zmniejszenia) naleznosci.
Na koncie 221 ujmuje sie. rowniez naleznosci z tytulu podatkow pobieranych przez wlasciwe organy.
Zapisy z tego tytulu moga^ bye dokonywane na koniec okresow sprawozdawczych na podstawie
sprawozdah z ewidencji podatkowej (zaleglosci i nadplaty).
Ewidencja szczegolowa do konta 221 powinna bye prowadzona wedlug dluznikow i podzialek
klasyfikacji budzetowej oraz budzetow, ktorych naleznosci dotycza..
Konto 221 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci z tytulu dochodow
budzetowych, a saldo Ma - stan zobowiqzah jednostki budzetowej z tytulu nadplat w tych dochodach
- konto 222 - "Rozliczenie dochodow budzetowych", sluzy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych
przez jednostke, dochodow budzetowych.
Na stronie Wn konta 222 ujmuje sie, dochody budzetowe przelane do budzetu, w korespondencji
odpowiednio z kontem 130.
Na stronie Ma konta 222 ujmuje sie, w cia,gu roku budzetowego okresowe lub roczne przeksie,gowania
zrealizowanych dochodow budzetowych na konto 800, na podstawie sprawozdah budzetowych.
Konto 222 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan dochodow budzetowych zrealizowanych,
lecz nieprzelanych do budzetu.



Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez ksie.gowanie przelewu do budzetu dochodow budzetowych
pobranych, lecz nieprzelanych do kohca roku, w korespondencji z kontem 130.
- konto 223 - "Rozliczenie wydatkow budzetowych", stuzy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych
przez jednostke. wydatkow budzetowych, w tym wydatkow w ramach wspotfinansowania programow
i projektow realizowanych ze srodkow europejskich.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje s\q w szczegolnosci:
1) w cia^gu roku budzetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na podstawie sprawozdah
budzetowych, zrealizowanych wydatkow budzetowych, w tym wydatkow budzetu pahstwa w ramach
wspotfinansowania programow i projektow realizowanych ze srodkow europejskich na konto 800;
2) okresowe przelewy srodkow pienie.znych na pokrycie wydatkow budzetowych oraz wydatkow w
ramach wspotfinansowania programow i projektow realizowanych ze srodkow europejskich, w
korespondencji z kontem 130.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje sie. w szczegolnosci:
1) okresowe wptywy srodkow pieni^znych otrzymanych na pokrycie wydatkow budzetowych, w tym
wydatkow budzetu pahstwa w ramach wspotfinansowania programow i projektow realizowanych ze
srodkow europejskich, w korespondencji z kontem 130;
2) okresowe wptywy srodkow pieni^znych przeznaczonych dla dysponentow nizszego stopnia, w
korespondencji z kontem 130.
W samorz^dowych jednostkach budzetowych na koncie 223 ujmuje sie. rowniez operacje zwiqzane z
przeptywami srodkow europejskich w zakresie, w ktorym srodki te stanowiq dochody jednostek
samorzqdu terytorialnego.
Konto 223 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan srodkow pieni^znych otrzymanych na
pokrycie wydatkow budzetowych, lecz niewykorzystanych do kohca roku.
Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez ksi^gowanie przelewu na rachunek dysponenta wyzszego
stopnia srodkow pienie.znych niewykorzystanych do kohca roku, w korespondencji z kontem 130."
- konto 720 - "Przychody z tytutu dochodow budzetowych",
Konto 720 stuzy do ewidencji przychodow z tytutu dochodow budzetowych zwiazanych bezposrednio
z podstawow^ dziatalnosci^ jednostki, w szczegolnosci dochodow, do ktorych zalicza sie. podatki,
sktadki, optaty, inne dochody budzetu pahstwa, jednostek samorzqdu terytorialnego oraz innych
jednostek, nalezne na podstawie odr^bnych ustaw lub umow mi^dzynarodowych.
Na stronie Wn konta 720 ujmuje sie. odpisy z tytutu dochodow budzetowych, a na stronie Ma konta
720 - przychody z tytutu dochodow budzetowych.
Ewidencja szczegotowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnic wyodre_bnienie przychodow z
tytutu dochodow budzetowych wedtug pozycji planu finansowego.
W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodow budzetowych ewidencja szczegotowa jest
prowadzona wedtug zasad rachunkowosci podatkowej, natomiast w zakresie podatkow pobieranych
przez inne organy ewidencj^ szczegotowq stanowiq sprawozdania o dochodach budzetowych
sporzgdzane przez te organy.
W kohcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi si§ na konto 860.
Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.",
- konto 740 - "Dotacje i srodki na inwestycje", stuzy do ewidencji dotacji otrzymanych z budzetu
jednostki samorzqdu terytorialnego oraz innych srodkow na finansowanie dziatalnosci podstawowej
samorz^dowych zaktadow budzetowych oraz srodkow pieni^znych przeznaczonych na inwestycje
gromadzonych na wydzielonym rachunku bankowym pahstwowych i samorzqdowych jednostek
budzetowych prowadzqcych dziatalnosc oswiatowg.
Na koncie 740 nie ujmuje sie. dotacji otrzymanych na finansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta 740 ujmuje sie.:
1) dotacje przekazane na finansowanie dziatalnosci podstawowej samobilansujqcym oddziatom
samorzqdowych zaktadow budzetowych, w korespondencji z kontem 131 lub 240;
2) srodki pieni^zne samorzqdowych zaktadow budzetowych i dochody gromadzone przez jednostki
budzetowe na wydzielonym rachunku wykorzystane lub przeznaczone na finansowanie inwestycji, w
korespondencji z kontem 800 lub 840;



3) zwrot dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych niezgodnie z
przeznaczeniem, w korespondencji z kontem 131 lub 225.
Na stronie Ma konta 740 ujmuje siej
1) w ciqgu roku - dotacje rzeczywiscie otrzymane, w korespondencji z kontem 131, lub dotacje
nalezne, jezeli ich wysokosc wynika z przepisow, w korespondencji z kontem 225;
2) na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje nalezne, wynikaj^ce z przepisow prawa lub
potwierdzone przez organ dotujqcy, albo jezeli nalezna dotacja za dany rok wptyneja na rachunek
jednostki w okresie nast^pnym do dnia sporzqdzenia sprawozdania finansowego, w korespondencji z
kontem 225.
Ewidencja szczegotowa powinna zapewnic mozliwosc ustalenia wysokosci dotacji przypadaja^cych na
poszczegolne tytuty rozliczen.
W kohcu roku budzetowego saldo konta 740 zamyka siQ dwoma saldami, ktore przenosi sie/
1) saldo Wn oznacza wartosc dotacji przekazanych na finansowanie dziatalnosci podstawowej
samodzielnie bilansuja^cych SJQ oddziatow srodkow wykorzystanych lub przeznaczonych na inwestycje
w samorzgdowych zaktadach budzetowych, na strong Wn konta 860;
2) saldo Ma oznacza wartosc dotacji otrzymanych na finansowanie dziatalnosci podstawowej, na
strong Ma konta 860.
Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.
- konto 750 - "Przychodyfinansowe", stuzy do ewidencji przychodow finansowych.
Na stronie Ma konta 750 ujmuje SJQ przychody z tytutu operacji finansowych, w szczegolnosci
przychody ze sprzedazy papierow wartosciowych, przychody z udziatow i akcji, dywidendy oraz
odsetki od udzielonych pozyczek, dyskonto przy zakupie weksli, czekow obcych i papierow
wartosciowych oraz odsetki za zwtoke^ w zaptacie naleznosci, dodatnie roznice kursowe.
Ewidencja szczegotowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnic wyodre^bnienie przychodow
finansowych z tytutu udziatow w innych podmiotach gospodarczych, nalezne jednostce odsetki.
W kohcu roku obrotowego przenosi sie, przychody finansowe na strong Ma konta 860 (Wn konto
750).
Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
- konto 751 - "Koszty finansowe",
Konto 751 stuzy do ewidencji kosztow finansowych.
Na stronie Wn konta 751 ujmuje sie^ w szczegolnosci wartosc sprzedanych udziatow, akcji i innych
papierow wartosciowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytow i pozyczek, odsetki za zwtoke^ w
zaptacie zobowiqzari, z wyj^tkiem obciqzajqcych srodki trwate w budowie, odpisy aktualizujqce
wartosc naleznosci z tytutu operacji finansowych, dyskonto przy sprzedazy weksli, czekow obcych i
papierow wartosciowych, ujemne roznice kursowe, z wyjqtkiem obci^zaj^cych srodki trwate w
budowie.
Ewidencja szczegotowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnic wyodr^bnienie w zakresie
kosztow operacji finansowych - naliczone odsetki od pozyczek i odsetki za zwtoke, od zobowi^zah.
W koncu roku obrotowego przenosi sie, koszty operacji finansowych na strong Wn konta 860 (Ma
konto 751).
Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda.
- konto 760 - "Pozostate przychody operacyjne", stuzy do ewidencji przychodow niezwia^zanych
bezposrednio z podstawowq dziatalnosci^ jednostki, w tym wszelkich innych przychodow niz
podlegajqce ewidencji na kontach: 700, 720, 730, 750.
W szczegolnosci na stronie Ma konta 760 ujmuje si$:
1) przychody ze sprzedazy materiatow w wartosci cen zakupu lub nabycia materiatow;
2) przychody ze sprzedazy srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodkow
trwatych w budowie;
3) odpisane przedawnione zobowiqzania, otrzymane odszkodowania, kary, nieodptatnie otrzymane,
w tym w drodze darowizny, aktywa umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe;
4) rownowartosc odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych otrzymanych nieodptatnie przez samorzqdowy zaktad budzetowy, a takze od srodkow



trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie ktorych samorzgdowy zaktad
budzetowy otrzymat srodki pieni^zne, w korespondencji ze strong Wn konta 800;
5) zmniejszenie stanu produktow w korespondencji ze strong Wn konta 490.
W koricu roku obrotowego przenosi si$ pozostate przychody operacyjne na strong Ma konta 860, w
korespondencji ze strong Wn konta 760.
Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda.
- konto 761 - "Pozostate koszty operacyjne", stuzy do ewidencji kosztow niezwigzanych bezposrednio
z podstawowg dziatalnoscig jednostki.
W szczegolnosci na stronie Wn konta 761 ujmuje sie_:
1) koszty osiggnie.cia pozostatych przychodow w wartosci cen zakupu lub nabycia materiatow;
2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i niesciggalne naleznosci, odpisy aktualizujgce od
naleznosci, koszty post^powania spornego i egzekucyjnego oraz nieodptatnie przekazane rzeczowe
aktywa obrotowe.
Konto 761 stuzy rowniez - w jednostkach ewidencjonujgcych koszty na kontach: 400, 401, 402, 403,
404, 405, 409, 490 oraz zespotu 5 - do ewidencji zapisow uzupetniajgcych, dokonanych na kontach
zespotow 5 i 6 z tytutu zwi^kszeh bgdz zmniejszen stanu produktow (w tym takze rozliczeh
mi^dzyokresowych kosztow), w korespondencji z innymi kontami niz konto 490, konta zespolow 5
lub 6 oraz konta kosztu wtasnego sprzedazy w zespole 7. Na stronie Wn konta 761 w korespondencji
ze strong Ma konta 490 ujmuje SJQ zwi^kszenie stanu produktow.
W koricu roku obrotowego przenosi sie.:
1) na strong Wn konta 490 - koszty zwigzane z zakupem i sprzedazg sktadnikow majgtku, jezeli
zostaty uje^te na koncie 761, w korespondencji ze strong Ma konta 761;
2) na strong Wn konta 860 - pozostate koszty operacyjne, w korespondencji ze strong Ma konta 761.
Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.",
- konto 800 - "Fundusz jednostki", stuzy do ewidencji rownowartosci majgtku trwatego i obrotowego
jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje si$ zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwi^kszenia,
zgodnie z odre^bnymi przepisami regulujgcymi gospodarke, finansowg jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje si$ w szczegolnosci:
1) przeksi^gowanie straty bilansowej roku ubiegtego z konta 860;
2) przeksi^gowanie, pod datg sprawozdania budzetowego, zrealizowanych dochodow budzetowych z
konta 222;
3) przeksiejowanie, w koricu roku obrotowego, dotacji z budzetu i srodkow budzetowych
wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
4) roznice z aktualizacji wyceny srodkow trwatych;
5) wartosc sprzedanych, nieodptatnie przekazanych oraz wniesionych w formie wktadu
niepieni^znego (aportu) srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodkow
trwatych w budowie;
6) wartosc pasywow przej^tych od zlikwidowanych jednostek;
7) wartosc aktywow przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia;
8) rownowartosc odpisow amortyzacyjnych od srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych i
prawnych otrzymanych nieodptatnie przez samorzgdowy zaktad budzetowy, a takze od srodkow
trwatych oraz wartosci niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie ktorych samorzgdowy zaktad
budzetowy otrzymat srodki pieni^zne, w korespondencji ze strong Ma konta 760.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje SJQ w szczegolnosci:
1) przeksi^gowanie zysku bilansowego roku ubiegtego z konta 860;
2) przeksiQgowanie, pod datg sprawozdania budzetowego, zrealizowanych wydatkow budzetowych z
konta 223;
3) przeksi^gowanie, pod datg sprawozdania budzetowego, zrealizowanych wydatkow srodkow
europejskich z konta 227;
4) okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatkow ze zrodet zagranicznych
niepodlegajgcych zwrotowi z konta 228;



5) wptyw srodkow przeznaczonych na finansowanie inwestycji;
6) roznice z aktualizacji wyceny srodkow trwatych;
7) nieodptatne otrzymanie srodkow trwatych, wartosci niematerialnych i prawnych oraz srodkow
trwatych w budowie;
8) wartosc aktywow przejQtych od zlikwidowanych jednostek;
9) wartosc obj^tych akcji i udziatow;
10) wartosc aktywow otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Ewidencja szczegotowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnic mozliwosc ustalenia przyczyn
zwie,kszeri i zmniejszeri funduszu jednostki.
Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, ktore oznacza stan funduszu jednostki.
- konto 810 - "Dotacje budzetowe, ptatnosci z budzetu srodkow europejskich oraz srodki z budzetu na
inwestycje", stuzy do ewidencji dotacji budzetowych, ptatnosci z budzetu srodkow europejskich oraz
srodkow z budzetu na inwestycje.
Na stronie Wn konta 810 ujmuje siej
1) wartosc dotacji przekazanych z budzetu w cze,sci uznanej za wykorzystane lub rozliczone, w
korespondencji z kontem 224;
2) wartosc ptatnosci z budzetu srodkow europejskich uznanych za rozliczone, w korespondencji z
kontem 224;
3) rownowartosc wydatkow dokonanych przez jednostki budzetowe ze srodkow budzetu na
finansowanie: srodkow trwatych w budowie, zakupu srodkow trwatych oraz wartosci niematerialnych
i prawnych.
Na stronie Ma konta 810 ujmuje si^ przeksie.gowanie, w koricu roku, salda konta 810 na konto 800.
Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda.
- konto 820 - "Rozliczenie wyniku finansowego", stuzy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego
samorzqdowych zaktadow budzetowych oraz nadwyzki dochodow jednostek budzetowych
prowadz^cych dziatalnosc oswiatow^.
Na stronie Wn konta 820 ujmuje si$ dokonane lub nalezne wptaty do budzetu z tytutu nadwyzki
srodkow obrotowych samorz^dowych zaktadow budzetowych oraz nadwyzki dochodow jednostek
budzetowych prowadzqcych dziatalnosc oswiatowg.
Na stronie Ma konta 820 ujmuje si$ przeniesienie salda konta w roku naste^pnym na konto 800.
- konto 860 - "Wynikfinansowy", stuzy do ustalania wyniku finansowego jednostki.
W koncu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje sie, sume,:
1) poniesionych kosztow, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 403, 404, 405 i 409;
2) zmniejszen stanu produktow oraz rozliczen mi^dzyokresowych w stosunku do stanu na pocz^tek
roku, w korespondencji z kontem 490, w jednostkach stosujqcych to konto;
3) wartosci sprzedanych towarow w cenie zakupu lub nabycia, w korespondencji z kontem 730, oraz
materiatow, w korespondencji z kontem 760;
4) dotacji przekazanych na finansowanie dziatalnosci podstawowej samodzielnie bilansuja.cych si$
oddziatow oraz na inwestycje samorza^dowych zaktadow budzetowych, w korespondencji z kontem
740;
5) kosztow operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz pozostatych kosztow
operacyjnych, w korespondencji z kontem 761;
6) strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771;
7) obowi^zkowych zmniejszen wyniku finansowego, w korespondencji z kontem 870.
Na stronie Ma konta 860 ujmuje si$ w koncu roku obrotowego sume/
1) uzyskanych przychodow, w korespondencji z poszczegolnymi kontami zespotu 7;
2) zwi^kszeh stanu produktow oraz rozliczen mi^dzyokresowych w stosunku do stanu na poczqtek
roku, w korespondencji z kontem 490;
3) dotacji otrzymanych na finansowanie dziatalnosci podstawowej, w korespondencji z kontem 740;
4) zyskow nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770.
Saldo konta 860 wyraza na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - strat^
netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku nast^pnym na konto 800.














