
Załącznik nr 3 do Zarządzenia nr 95/2020

z dnia 31 grudnia 2020 roku

Starosty Warszawskiego Zachodniego



SPOSÓB PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH ORAZ

FUNKCJONOWANIA KSIĄG POMOCNICZYCH

1. Zakładowy plan kont

Jednostka prowadzi księgi rachunkowe w oparciu o zakłado\wy plan kont

W jednostce samorządu terytorialnego dodatkowo prowadzone są księgi rachunkowe:

dotyczące wykonania budżetu, należności finansowych, zobowiązań finansowych,

dochodów i wydatków projektów unijnych „ przychodów z tytułu prywatyzacji oraz operacji

niekasowych

2. Wykaz ksiąg rachunkowych

Zakładowy plan kont STAROSTWA Powiatu Warszawskiego Zachodniego — jednostki

budżetowej obejmuje następujące konta

Konta bilansowe

Zespół 0 — Majątek trwały

- 011 Środki trwałe

- 013 Pozostałe środki trwałe

- 015 Mienie zlikwidowanych jednostek

- 016 Dobra kultury

- 021 Podstawowe wartości niematerialne i prawne

- 022 Pozostałe wartości niematerialne i prawne

- 030 Długoterminowe aktywa finansowe

- 071 Umorzenie środków trwałych

- 072 Umorzenie pozostałych środków trwałych

- 073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe

- 074 Umorzenie podstawowych wartości niematerialnych i prawnych

- 075 Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych

- 080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)

Zespół 1 — Środki pieniężne i rachunki bankowe

- 101 Kasa

- 130 Rachunek bieżący jednostki

- 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia

- 139 Inne rachunki bankowe

- 140 Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne

2



- 141 Środki pieniężne w drodze

Zespół 2 — Rozrachunki i roszczenia

- 201 Rozrachunki z odbiorcajtij

- 202 Rozrachunki z dostawcami

- 220 Należności z tytułu dochodów realizowanych w związku z wykonywaniem zadań z

zakresu administracji rządowej i iimych zadań zleconych ustawami

- 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych

- 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

- 223 Rozliczenie wydatków budżetowych

- 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków

europejskich

- 225 Rozrachunki z budżetami

- 226 Długoterminowe należności budżetowe

- 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

- 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

- 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

- 235 Rozrachunki z pracownikami z tytułu należności i zobowiązań z Zakładowym

Funduszem Świadczeń Socjalnych

- 240 Pozostałe rozrachunki

- 241 Rozrachunki z tytułu pobieranej opłaty skarbowej do odprowadzenia na rachunek

Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki

- 242 Rozrachunki z tytułu pobieranych do rozliczenia opłat na rzecz CEPiK

- 243 Rozrachunki z tytułu pobierania opłat paszportowychljachtów do odprowadzenia na

rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego

- 245 Wpływy do wyjaśnienia .

- 271- Rozliczenie Vat należnego zjednostkami org. PWZ

- 272- Rozliczenie Vat naliczonego zjednostkami org. PWZ

- 273- Rozliczenie VAT naliczony/należny jednostkami org. PWZ

- 290 Odpisy aktualizujące należności

Zespół 3 — Materiały i towary

- 300 Rozliczenie zakupu

- 310 Materiały

- 330 Towary

- 340 Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów
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Zespół 4 —~ Koszty według rodzajów i ich rozliczenie

- 400 Amortyzacja

- 401 Zużycie tualerialów i etwtgii

- 402 Usługi obce

- 403 Podatki i opłaty

- 404 Wynagrodzenia

- 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

- 409 Pozostałe koszty rodzajowe

- 410- Inne świadczenia finansowane z budżetu

- 490 Rozliczenie kosztów

Zespół 6 — Produkty

- 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów

Zespół 7 — Przychody, dochody i koszty

- 700 Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia

- 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych

- 730 Sprzedaż towarów i usług

- 750 Przychody finansowe

- 75 ł Koszty finansowe

- 760 Pozostałe przychody operacyjne

- 761 Pozostałe koszty operacyjne

Zespół 8 — Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

- 800 Fundusz jednostki

- 810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu

na inwestycje

- 840 Rezerwy i rozbczenia międzyokresowe przychodów

- 851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych

- 855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek

- 860 Wynik finansowy

Konta pozabilansowe

- 091- Obce środki trwałe

- 093- Grunty Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym

- 291- Należności warunkowe

- 450- Koszty niepieniężne (projekty unijne)
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- 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami

- 980 Plan finansowy wydatków budżetowych

— 981 Plan [irtuitsowy nicwygasających

— 991 Plan finansowy dochodów budżetowych

- 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

- 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Zasady klasyfikacji zdarzeń wynikają z komentarza do planu kont ujętego w:

. załączniku nr 3b do zarządzenia

Księgi pomocnicze tworzy się do następujących kont księgi głównej

011 „Środki trwale” według:

. księgi inwentarzowej

. tabeli amortyzacyjnej.

Księga inwentarzowa prowadzona jest w sposób chronologiczny:

- dla wszystkich środków trwałych

- dla wszystkich środków trwałych z podziałem na grupy KŚT i zawiera następujące informacje:

„7 datę przyjęcia do użytkowania, numer i rodzaj dowodu

V numer inwentarzowy obiektu

V nazwę środka trwalego

V specyfikację wszystkich części składających się na zespół komputerowy lub inny

składający się z określonych części złożony środek trwały

V wartość początkową środka trwałego

V wartość Po aktualizacji

V wartość Po ulepszeniu

V symbol klasyfikacji środków trwałych

V stawkę amortyzacji

V roczną kwotę amortyzacji

V rok zakupu, budowy lub produkcji

V miejsce eksploatacji (pole spisowe)

V datę rozchodu i numer dowodu

V numer pozycji księgowania rozchodu

V wartość umorzenia na moment rozchodu

V wartość księgową netto rozchodowanego środka trwałego.
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013 „Pozostałe środki trwałe” według księgi inwentarzowej

Pozostałym środkom trwałym o wartości początkowej poniżej 10 000 zł. albo SLCŹ~eg6ILL~

ważnych dla jednostki nadaje się indywidualne numery inwentarzowe i ujmuje w księdze

inwentarzowej w oddzielnych pozycjach.

Poza szczegółową ewidencją ilościowo-wartościową prowadzi się dodatkowo:
* metryczki zawierające wykaz wyposażenia danego pokoju albo pomieszczenia ogólnie

używanego ze wskazaniem osób odpowiedzialnych za właściwe użytkowanie środków

trwałych. Metryczki, o których mowa są umieszczane w miejscu łatwo dostępnym w każdym

pokoju (najczęściej jest to wewnętrzna strona drzwi szafy) oraz ich kopia w wydziale IZA.

Pozostałym środkom trwałym ewidencjonowanym tylko ilościowo nadaje się także

indywidualne numery inwentarzowe i ujmuje w księdze inwentarzowej w oddzielnych

pozycjach wraz z informacją o ich wartości.

Ewidencja ilościowa dotyczy pozostałych środków trwałych wymienionych w Zarządzeniu Nr

24 z 2002 roku Starosty Powiatu Warszawskiego Zachodniego.

015 „Mienie zlikwidowanych jednostek” według pozycji bilansu zlikwidowanego

przedsiębiorstwa lub innej jednostki organizacyjnej wraz z załącznikami

016 „Dobra kultury” według znajdujących się wjednostce dóbr kultury

021 „Podstawowe wartości niematerialne i prawne” według zasad analogicznych dla środków

trwałych

022 „ Pozostałe wartości niematerialne i prawne” według zasad analogicznych dla środków

trwałych

030 „Długoterminowe aktywa finansowe” według tytułów poszczególnych składników

071 „Umorzenie środków trwałych” według zasad podanych dla środków trwałych

072 „Umorzenie pozostałych środków” według zasad podanych dla pozostałych środków

trwałych

073 „Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa Enansowe” według tytułów poszczególnych

składników

074 „Umorzenie podstawowych wartości niematerialnych i prawnych” według zasad podanych

dla wartości niematerialnych i prawnych

075 „Umorzenie pozostałych wartości niematerialnych i prawnych” według zasad podanych dla

wartości niematerialnych i prawnych
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080 „Inwestycje (środki trwałe w budowie) według poszczególnych zadań inwestycyjnych źródeł

finansowania

101 „„Kw;a” wocli iig;

gotówki w walucie polskiej oraz poszczególnych walut obcych znajdujących się w kasie

/ osób, którym została powierzona gotówka

130 „Rachunek bieżący jednostki” w szczegółowości planu finansowego wydatków i dochodów

budżetowych, według:

o poszczególnych rachunków bankowych,

• źródła pozyskiwania dochodów z wyodrębnieniem wpłat podlegających zarachowaniu

na dochody odpowiedniego budżetu państwa lub budżetu właściwej jst.

• źródła finansowania wydatków,

135 „Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia” według poszczególnych funduszy

139 „Iane rachunki bankowe” według rodzaju wydzielonych środków oraz według kontrahentów

140 „Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne” według tytułów

poszczególnych składników krótkoterminowych papierów wartościowych i innych środków

pieniężnych z podziałem na wyrażone w walucie krajowej i obcej według poszczególnych walut

obcych osób, którym zostały powierzone

141 „Środki pieniężne w drodze”

201 „Rozrachunki z odbiorcami” według rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami

202 „Rozrachunki z dostawcami” według rozrachunków z poszczególnymi kontrahentami

220 „Należności z tytułu dochodów realizowanych w związku z wykonywaniem zadań z zakresu

administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami” według dłużników i podziałek

klasyfikacji budżetowej

221 „Należności z tytułu dochodów budżetowych” według dłużników i podziałek klasyfikacji

budżetowej

222 „Rozliczenie dochodów budżetowych”

223 „Rozliczenie wydatków budżetowych”

224 „Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków europejskich” według

wartości przekazanych dotacji oraz zaliczek z tytułu płatności z budżetu środków europejskich

według jednostek oraz przeznaczenia tych środków

225 „Rozrachunki z budżetami” według poszczególnych tytułów rozrachunków z budżetem

226 Długoterminowe należności budżetowe” według poszczególnych tytułów należności

budżetowych oraz według kryterium bilansowego podziału należności na krótkoterminowe
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(płatne wciągu 12 miesięcy, Ucząc od dnia bilansowego) i długoterminowe (zapadalne powyżej

tego okresu).

229 „PozoRtałe rozrachunki publicznoprawne” według poszczególnych lyLułów i t)odLdotów

rozrachunków

231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” według pracowników jednostki i innych osób

fizycznych, wobec których zostały naliczone wynagrodzenia lub świadczenia rzeczowe zaliczane

zgodnie z odrębnymi przepisami do wynagrodzeń

234 „Pozostałe rozrachunki z pracownikami” według poszczególnych pracowników oraz według

tytułów rozrachunków, zaliczki w walutach obcych „płacone pracownikom do czasu ich

rozliczenia w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki

235 „Rozrachunki z pracownikami z tytułu należności i zobowiązań z Zakładowym Funduszem

Świadczeń Socjalnych” według poszczególnych pracowników oraz według tytułów

rozrachunków.

240 „Pozostałe rozrachunki” według poszczególnych tytułów rozrachunków, roszczeń i rozliczeń

24l”Rozrachunki z tytułu pobieranej opłaty skarbowej do odprowadzenia na rachunek Miasta i

Gminy Ożarów Mazowiecki”

242 „Rozrachunki z tytułu pobieranych do rozliczenia opłat na rzecz CEPIK”

243 „Rozrachunki z tytułu pobieranych opłat paszportowychljachtów do odprowadzenia na

rachunek Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego”

271 „Rozliczenie Vat należnego zjednostkami organizacyjnymi PWZ”

272 „Rozliczenie Vat naliczonego zjednostkami organizacyjnymi PWZ”

273 „Rozliczenie Vat naliczony/należny zjednostkami organizacyjnymi PWZ”
290 „Odpisy aktualizujące należności” według dłużników, od których należności dokonano

odpisu aktualizującego

300 „Rozliczenie zakupu”

310 „Materiały” według kartotek ilościowo-wartościowych poszczególnych materiałów

330 „Towary” według kartotek ilościowo-wartościowych poszczególnych towarów

Koszt)” według rodzaju, ujęte na kontach 400—410 według pozycji planu finansowego oraz w

przekrojach dostosowanych do potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości z

uwzględnieniem podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków i źródeł finansowania.

340 „Odchylenie od cen ewidencyjnych materiałów i towarów”

400 Amortyzacja według poszczególnych tytułów

401 Zużycie materiałów i energii według poszczególnych tytułów

402 Usługi obce według poszczególnych tytułów
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403 Podatki i opłaty według poszczególnych tytułów

404 Wynagrodzenia według poszczególnych tytułów

405 1 Jl”utpi~czeriia spoleczne I inne ś\viadczetiia według poszczc~gó[rtych (y(tLlów

409 Pozostałe koszty rodzajowe według poszczególnych tytułów

410 Inne świadczenia finansowane z budżetu według poszczególnych tytułów

490 Rozliczenie kosztów według poszczególnych tytułów

640 „Rozliczenia międzyokresowe kosztów” według kosztów zakupu podlegających rozliczaniu

w czasie pozostałych tytułów kosztów rozliczanych w czasie

700 „Sprzedaż produktów i koszt ich wytworzenia” według przedmiotów i kierunków sprzedaży

720 „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” według tytułów dochodów budżetowych oraz

pozycji planu finansowego;

730 „Sprzedaż towarów i usług” według tytułów dochodów budżetowych oraz pozycji planu

finansowego;

750 „Przychody finansowe” według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów oraz według

pozycji rachunku zysków i strat

751 „Koszty finansowe” według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków oraz według

pozycji rachunku zysków i strat

760 „Pozostałe przychody operacyjne” według podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów

oraz według pozycji rachunku zysków i strat

761 „Pozostałe koszty operacyjne” według podziałek klasyfikacji budżetowej wydatków

800 „Fundusz jednostki” według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu wymienionych w

zestawieniu zmian w funduszu jednostki

810 „Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na

inwestycje” według g podziałek klasyfikacji budżetowej jednostek, którym przekazano dotacje

jednostek, których dotyczą płatności z budżetu środków europejskich

840 „Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów” według tytułów utworzonych rezerw

oraz przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń przychodów przyszłych okresów oraz przyczyn ich

zwiększeń i zmniejszeń

851 „Zakładowy fundusz socjalny” z podziałem na jednostki, według źródeł zwiększeń i

kierunków wykorzystania funduszu przychodów i kosztów poszczególnych rodzajów

działalności socjalnej

855 „Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek”

860 „Wynik finansowy”
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Plan kont dla budżetu

W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są konta:

Konta bilansowe:

- 133 Rachunek budżetu

- 134 Kredyty bankowe

- 135 Rachunek środków na niewygasające wydatki

- 140 Środki pieniężne w drodze

- 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

- 223 Rozliczenie wydatków budżetowych

- 224 Rozrachunki budżetu

- 225 Rozliczenie niewygasających wydatków

- 240 Pozostałe rozrachunki

- 250 Należności finansowe

- 260 Zobowiązanie finansowe

- 290 Odpisy aktualizujące należności

- 901 Dochody budżetu

- 902 Wydatki budżetu

- 903 Niewykonane wydatki

- 904 Niewygasające wydatki

- 909 Rozliczenia międzyokresowe

- 960 Skumulowane wyniki budżetu

- 961 Wynik wykonania budżetu

- 962 Wynik na pozostałych operacjach

- 968 Prywatyzacja

Konta pozabilansowe:

- 991 Planowane dochody budżetu

- 992 Planowane wydatki budżetu

- 993 Rozliczenia z iimymi budżetami

Wykonanie budżetu przebiega za pośrednictwem rachunku bieżącego podległych jednostek

budżetowych, tj. konta 130 „Rachunek bieżący jednostki”.

Ewidencja wyniku wykonania budżetu jst, tj. gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków

budżetowych, oparta jest na zasadzie kasowej, zaś ujęcie wydatków niewygasających z końcem

roku przebiega według zasady memoriałowej.
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Pozostałe operacje objęte księgą budżetu jst ewidencjonowane są według zasady memoriałowej.

Zasady klasyfikacji zdarzeń w zakresie kont zostały przedstawione w komentarzu do planu kont

ujętyliL W „IIhtcćLLiku nr 1a do zarządzenia

Księgi pomocnicze tworzy się na podstawie kont podstawowych jednostki i organu dodając drugi

człon określający nazwę programu/projektu.

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe zapisywana jest na informatycznych

nośnikach danych.

Księgi rachunkowe jednostki budżetowej prowadzone są z wykorzystaniem programu

komputerowego opracowanego przez Firmę Usługi Informatyczne INFO System Roman i

Tadeusz Groszek Spółka Jawna z siedzibą w Legionowie

Instrukcje programów stanowią załączniki do zarządzenia.

Zasady ochrony danych, a w szczególności metody zabezpieczenia dostępu do systemu

przetwarzania danych określone zostały w instrukcji użytkowi~ika, stanowiącej załącznik do

niniejszego zarządzenia

Zasady stosowania algorytmów i parametrów poszczególnych programów zostały opisane w

dokumentacji użytkownika.
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