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zarzadzenieNr2612010

StarostyPowiatuWodzisIawskiego
zdnia18．05．2010roku

（TEKSTJEDNOLITY）

wsprawie‥

WPrOWadzenia dokumentam zasad（POlityki）rachunkowoScioraz zasad
kontroli zarz軸czq w zakresie gospodarkj一品nansoⅥTej obowi翻aCyCh

wstarostwiePowiatowymwWodzislawiuSlaskim

Dzia塵CnaPOdstawieart・10ust・li2ustawyzdnia29wrzeSnia1994r・OraChunkowoSci
（tekstjednolity：Dz・U・22016r・・pOZ・1047zezm・），aIt68ust・li2ustawyzdnia27sierpnia
2009r．0丘nansachpublicznych（tekstjednolity：Dz・U・Z2016r・，POZ・1870zezm・）
ZarZ軸zam，COnaStePuJe：

§1

1．Wprowadzasiezawa垂Wnini句SZymZarZadzeniudokumentacjezasad（POlityki）
rachmkowoScioraz zasad ko血01izanadczq w zalmsie gospodarki飼nansowei

obowiaz叩Ia（yChwStarostwiePowiatowymwWodzistawiuSlaSkim・ZWanadalej
politykarachunkowoSci・

2．Prz涙tewpolitycerachmkowoScizasadyuwzgledni＊specynkefnkもOnOWania
starostwapowiatowegowWodzisZawiuSlaskim，ajednymzpodstawowychceldw
idhwprowadzeniajestzapewnienieprz辞ZyStOScigospodarki魚nansowqstarostwa・

awszczeg6lnoSciwymagan前akoScisprawozdah危nansowychibudzetowych・

RozdzialI
PrzepISyOgelne
§2
Ilekroi w dokumenta華ZaSad（POlityki）rachunkowoSci oraz kontroli nnansowej

obowiazuJaCyChwStarostwiePowiatowymwWodzislawiuS函kimmowao：
1

1）powiecie−nalezyprzeztorozumie6PowiatWodzislawski・
2）wlaSciwych

organach

powiatu−naleZy

przez

tO

rOZumieC

Rade

Powiatu

i／1hZarzadPowiatuWodzisIawskiego，
3）zarzadzie−nalezyprzeztorozumieCZarzadPowiatuWodzislawskiego，
4）radzie−nalezyprzeztorozumieeRadePowiatuWodzislawskiego・
5）starostwie，jednostce−nalezy przez tO rOZLmheC Starostwo Powiatowe

wwodzislawiuSlaskim，
6）kierownikujednostki−nalezyprzeztorozumieCStarosteWodzisねwskiego，
7）staroScie−naleZyprzeztorOZumieCStarosteWodzislawskiego・
8）budzecie−nalezy

przez

tO

rOZumieC

budzet

Powiatu

Wodzislawskiego

wrozumieniuart．211ustawyo缶nansachpublicznych，
9）skarbniku−nalezyprzeztorozumieeSkahikaPowiatuWodzislawskiego・

10）gidwnymksiegow叩−nalezyprzeztorOZumieCgldwnegoksiegowegostarostwa，
powiatowejjednostkibudzetowq，

11）dysponencieSrodk6wbudzetowych−nalezyprzeztorOZmieewlaSciwakom6両
organiza擁nastarostwamerytOryCZnieodpowiedzialnazadokonywanewydatki
ujetewplanie負nansowymjednostki，
12）planaCh飼nansowych wydatkdw−nalezy przez to rozumieC sporzadzone
napodstawiepowszechnieobowiazuJaCyChprzepIS6wprawa，uChwalybudzetowej

plany五mansowewszczeg6lnoScidlastarostwa，
13）komdrceorganizacyjne「nalezyprzeztOrOZumie6wyodrebniony−ZgOdnie
zobowiazuJaCymregulaminemorganizacy，nym−Wydziallubbiuro starostwa
POWiatowego，

14）wydziale品nansowym−naleZyprzeztorOZumieCwlagciwydosprawnnans6W
ibudZetuwydzialstarostwaodpowiedzialnyzannansowa・ksiegowaibudZetowa
realizaqewydatk6W，dochoddw，prZyChoddwirozchoddw・

15）kierownikukom6kiorganizac融，naCZelniku−nalezyprzeztorOZmieiosobe
kieruJ的

ZgOdnie z obowiazLl〕qC）m regulaminem organizacyJnym・

wyodrebnionymwydziaZemlubbiuremstarostwa，
16）（SkreSlony）

17）ustawieorachunkowoSci−naleZyprzeztOrOZumieeustawezdnia29wrzeSnia
1994．．。．a。hunkowoSci（WWerSjiak血alnieobowiazujac匂）・

18）ustawie

o

samorzadzie

powiatowym−naleZy

przez

to

rOZumiee

ustawe

z dni。5。ZerW。a1998r．o samorzadzie powiatowym（W WerSji aktualnie

obowi如acの，
19）ustawie o息nansach publicznych−nalezy przez tO rOZumieC ustawe

z dnia27sierpnia2009r・0丘nansach p皿icznych（W Werbi aklhnlnie
obowiazLJacei），

20）klasy丘kadbudzetowej−naleZyprzeztOrOZumieCklasyHka鴎uregulowana
nomamizawadymiwrozporzadzeniuMinistraFinansdwwsprawieszczeg6low匂
klasynkam dochoddw，Wydatk6W，prZyChoddwirozchod6w oraz Srodk6w
pochodzacychzeZrddelzagranicznych，Wydanymnapodstawieustawyo血nZmSadl

Publicznych，
21）sprawozdawczoScibudZetow匂−nalezy przez to rozumieC nomy zawarte

wrozporzadzeniuMinistraFinans6wwsprawiesprawozdawczoScibudzetowq・
wydarrymnapodstawieustawyo丘nansachp皿icznych・
22）sprawozdaniach
sporzadzane

budZetowych−naleZy

zgodnie

z

przez

zasadamiprz加tymlW

tO

rOZumieC

sprawozdania

rOZPOrZadzeniu

w

sprawie

sprawozdawczoScibudzetowei・

23）rozporzadzeniuwsprawieszczegdlnychzasadrachunkowoSci−naleZyprzez

torozumieCrozporzadzenieMinistraFinansdwwsprawieszczeg61nychzasad
rachunkowoScioraz plan6w kont dlabudzetu pahstwa，budZetdwjednostek
samorzaduterytorialnegoorazniekt6rychjednosteksektora缶nans6wpublicznych，
wydlmymnaPOdstawieustawyofinansachpublicznych・

24）sprawozdaniach丘nansowych−nalezy przez tO rOZumieC sprawozdania

−WSZCZeg61nogcibilanse−SPOrZadzanewtrybieokreSlonymwrozporzadzeniu
wsprawieszczeg61nychzasadrachunkowoSci，
25）rozporzadzeniu w sprawie klasynka専∴

Srodk6w trw却ch

−

naleZy

przeztorozumieCrozporz粒enieRadyMinistrdwwsprawieklasy飲adiSrodkdw

tn記ych，
26）proceduZe uChwalania budzetu−naleZy przeZ tO rOZmieCくわowiaZLhca

w powiecie uchwale organu stanowlaCegO Wydma na POdstawie ustawy
onnansachp巾）1icznych，
261）uchwale w sprawie gospodarki血ansowei−nalezy przez to rozumie6

0bowiaztuacawpowiecieuchwaleorganuwykonawczegoregulujacaspos6b
prowadzeniagospodaki魚nemsowgpowiatowychjednostekbud紺OWyCh・
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27）rachunkubankowylnbudzetu−nalezyprzeztOrOZumieCwyodrebnionyrachunek

bankowyprzeznaczonydodokonywaniaoperaQiizwiazamychzprowadzeniem
．。Zli。Zeh w zakresie budzetu powiatu，C．dochoddw，PrZyChodbw，Wydatk6W

28）rachunlmt胤kowymjednostki−naleZyprzeztorOZumieCodrebnyrachunek
bankowy starostwa，na ktdry pobierane sa dochodyjednostkiiz ktdrego
dokonywanesaWydatkibudZetowe・

29）kodeksiekamym−naleZyprzeztorOZumieCustawezdnia6czerwca1997r・

Kodekskamy（WWerSjiaktualnieobowiazujac句），
30）GIIF−OZnaCZatOGeneralnegoInspektoraInfbmaqiiFinansow屯

§3
1．Rokiem

obrotowym

dla

starostwa

w

zakresie

wszystkich

ksiag

rachunkowych

prowadzonychwjednostcejestrokkalendarzowy・
2．0kresemsprawozdawczymJeStmiesiac・

§4
1．0dpisdwumorzeniowychdokonuJeSieodwartoScipoczatkow串rodk6wtrw叫ch
oraz wartosciniematerialnychiprawnych，ktdrych wartoi56przekraczawielkoS6

ustalonawprzepisachopodatkudochodowymodosdbprawnych，dlakt6rychodpisy
amoHyzacymeniesaumawanezakosztuzyskaniaprzychoduwl00％ichwartoSci
wmomencieoddaniaichdouzywania・
2．0kreSlonychwust・lodpisdwumorzeniowychdokonLUeSleWStOSunkudoSrodkdw
tn棚iychorazwartoSciniematerialnychiprawnych，kt6rychwartoSCprzekracza

3．500，0021・，StOSOWniedotreSciart・16dustlustawyzdnia151utego1992r・

opodatkudochodowymodosdbprawnych（WWermaktualnieobowiazujac軌
3．Umarza sie jednorazowoiw cabScizalicza w koszty w miesiacu przyjecia

doeksploataql：
1）ksiaZldizbiorydydaktyczne
2）5rodkidydaktyczne
3）odzieziumundurowanie

4）md）leidywany
5）inwentarzzywy

6）pozostaZeSrodkitrwate（WyPOSaZenie）orazwartoSciniematerialneiprawne・

ktdrychwartoi56nieprzekraczawielkoSciustalonq wprzepisachopodatku
dochodowymodosdbprawnych・dlaktdrychodpisyamortyzacyineSauZnaWane
4

zakosztuzyskaniaprzychoduwlOO％ichwartoScLwmomencie oddania
ichdouZywania・
4．KsiegllnWentarZOWe，ZZaStrZeZeniempkt5・PrOWadzisiedlapozostalychSrodk6w
trwalych oraz wartoSci niematerialnydhi prawnych−umarZanyCh wlOO％
wmomencieoddaniaichdouzywania一，ktdrychwartoi56jestnienizSZaniz500zt・
5．Matehaly eksploatacyme，a W SZCZeg61noScimaterialy biurowe nie podleg明
ewidenQil．
6．Bez

wzgledu

na

wartoSC，ksiegiinwentarzowe

prowadzisie

w

szczeg61noSci

dlanastep朋CyChSrodk6wtrwalych：

1）meble（zaw涌出iemdrobnegodoposaZeniameblowego），
2）krzeslaobrotowe，fbteleobrotowe，
3）sprzetaudiowizualny，

4）Sprzetelektronicznyielektrotechniczny（ZaWyiathmcz軸kdwelektrycznych，
temowentylator6W，kalkulator6W，telefbn6worazdrobnegosprzetu）・

4）sprzetkomputerowy（zawyiatkiemklawiatury・mySZykomputerow匂，Pendrive・

upsiや・）・
7．Srodkitrwale oraz wartoSciniematerialneiprawne um創rZa SieiamortyzuJe

przyzastosowaniustawekokreSIonychwrozporzadzeniuwsprawieklasy飲a垂
SrodkdwtrwaZych・

71．0kresamortyzambilansowejprawawieczystegouZytkowaniagruntuwynosi201at・

astawkaamortyzaqlWynOSi5％・
8．SrodkitrwaZe oraz wartoSciniematerialneiprawne umarza SieiamortyzL＊
jednorazowo

w

gIudniu

za

okres

caZego

roku・W

przypadkulikwidad

lub nleOdplatnego przekazania Srodkdw tnNaLych oraz wartoSciniematerialnych
iprawnychumorzenieuJmOWaneJeStWksiegachrachmkowychwdniulikwida函
lubni∞dpZatnegoprzekazania・
9．Nowo

przyjete

Srodki

trwale

oraz

wartoSci

niematerialnei

prawne

umarza

sieiamoHyzIHePOCZaWSZyOdnastepnego mieslaCaPO miesiacu，W ktdrym
przyjetojedouzywania・
10．Nieumarzaslegruntdwiddbrkultury・
11．0dsetki od nale血OScii zobowiazanl胡mue Sle W ksiegach rachunkowych

wmomencieichzaplatylubwwysokoSciodseteknaliczonychnakonieckwartahl・
12．RzeczowealdywaObrotowewyceniaslenadziehbilansowywedhgichwartoSci
wynikajacqzewidenql・
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13．WprzypadkupostawieniajednostkiwstanlikwidaQii的ywazost＊wycenione
wedhg zasad okreSlonydh dla jednostek kontynu函CyCh dzialalnoSC chyba，

Ze。。imegowynikazprzepIS6wolikwida垂jednostki・

14．Ponoszonekoszty可mowanesanakontachzespoh4・・KosztywedhgrodzかW

15，MatehaZyitowarywyceniasieprzyzastosowaniucenzakupuchyba・Zemetoda
ta

prowadzi

do

znieksztaZcenia

stanu

aktyw6wi

wyniku

nnansowego・

wprzypadkuzaistnieniapowyzszejsytua華StOSujesiecenynabycia・

§5
1．Wceluustalenianadwyzkilubniedoborubudzetuopera函gospodarczedotyczace
dochoddwiwydatkdw budZetowych可mowane sa W ksiegach rachul血mwych

naodrebnychkontachksiegowychwzakresie細吋CZnyCh（kasowozrealizowanych）

dochod6wi wydalk6w dokonanych na bankowych rachunkach budZetu
oraznaradhunkaChbankowychjednostki，ChybaZeprzepISyOdrebnestanowiainaczq・

llUstalenie wyniku fimsowego starOStWa Odbywa sie z zastosowaniem metody
pordwnawczq

pOlegaJaCq

na

algebraicznym

zestawieniu

osl紺ietych

w

roku

obrotowymprzychoddwzponiesionymlPrZeZjednostkekosztamiwyszczegdlnionyml
wukladzierodzgowym（dotyczykosztdwewidenかnowanychnakontachzespoh14）・
2．Doprzychod6wstarostwazaliczasleWSZCZeg61noScidochodybudZetupowiatu
nie ujete w planach宜nansowychimych powiatowychjednostekbudzetowych

takiejakdotaqecelowepochodzacezbudzetupahstv伯OraZZbudZet6wimych
jednosteksamorzaduterytohalnego・kwotysubwendi，naleznepowiatowiudzialy
wpodatkachstanowiacydldochddbudzetupahstwa・

3．Dowydatk6wstarostwazaliczasiewszystkiewydatkinieujetewplanachnnansowych
imych

powiatowych

jednostek

budzetowych・W

tym

Wydatki

zwiazme

zalnkqionowaniemorganustmOWiacegoizarzadujednostkisamorzaduterytorialnego・
PonadtowplaniennansowymstarOStWauJmLUeSietakZe：
1）dota＊iSrodkiprzekazywanenarzeCZbudzetdwimychjednosteksamorzadu
terytorialnegoizwiazkbwkomunalnych，
2）wptatynarZeCZZWiqzkdwjednosteksamorzaduterytorialnego・

4．NaleねらcirealizowanenarzeCZimychjednostekujmlHeSiejakozobowiazania
narzecztychjednostek・

5．WartoSCnal（詑noScliaktualizuJeSlenadziehbilansowyzgodniezzasadamizawartml
wustawieorachunkowoSci，aWSZCZeg61noSciart・28cyt・uStaWyZZaStrZezeniem

ust．6−11ninlqSZegOparagran
6．0dpisyaktualizq的CeWartOt56naleZnoScidotyczacychrozchoddwbudzetowychzalicza

siedowynikunapozostalychopera函Chniekasowych・
7．（She乱ony）
8．0dpisyaktualizLUaCeWartOiienaleznoScirealizowanychnarzeczinnychjednostek
obciaZaJaZObowiazaniawobectychjednostek・

9．0dpisyaktualizu脆CeWartOiSCnaleZnoScis《Okonylmmeniepoznlqniznadzieh
bilansowy．

10．NaleznoScii zobowiaZania orazime skZadnikl aktywdwi pasywow wyrazone

wwalutachobcychwyceniasieniepozniejn達nakonieckwartahJ，WedhlgZaSad
obowiazuJaCyChnadziehbilansowy・

11．StarostwoPowiatoweniedokonujebiemychrozliczehmiedzyokresowychkosztdw

wynik＊cychzobowiazkuwykonaniaprzyszlychSwiadczehnarzeczpracownikdw，
wtymswiadczehemerytalnych・

§6
1．KsiqgirachunkoweprowadzonesawjezykupoIskimiwwaluciepoIski5
2．KsieglraChmkoweprowadzonesawsiedzibiestarostwa・
3．Sprawozdaniannansowesporzadzanesanapodstawiepowszechnieobowiqzu南CyCh
przepISdwprawa，aWSZCZeg61noScirozpCm埠dzeniawsprawiezasadrachunkowoSci・

4．SprawozdaniabudZetowespOrZadzanesanapodstawiepowszechnieobowiazuacych
przepISdwprawa，aWSZCZeg61noScirozporzadzeniawsprawiesprawozdawczoSci

5．Ksiegirachunkoweotwierasienapocz姉krokuobrotowego・aZamykanadzieh
kohczacyrokobrotowy・

6．ZamkniecieksiagrachunkowychpolegananieodwracalnymwylaczeniumoZliwoSci
dokonywania zapIS6w ksiegowych w加orach tworzacych zamkniete ksiegi

7．∴KsieglraChurkowe，Ob垂m両CeZbioryzaplSdwksiegowychorazobrot6wisald
（SumZapisdw）tworza：
1）dziemik zawiem尭Cy Chronologiczne L＊cie zdarzeh，jakie nastapHy

wdanymokresiesprawozdawczym・Zapisywdziemikus河01ejnonumerowane，
aobrotyliczonewsposdbciagIy・
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2）ksiegagldwnaskhd祖CaSiezkontsyntetycznychianalitycznych，naktdrych
ksiegowane saoperaqe r6wnolegle zar加strowanew dzienniku・W ksiedze

gtdwn匂dokomJe sie zapisdw syntetycznych w porzadku chronologicznym・
nakontachprzewidzianychwplaniekont，
3）ksiegipomocniczetworzacekontaanalityczne，bedaceuszczeg6k）WieniemzapISdw
na

kontach

ksiet碧gldwnej．Ksiegl

POmOCnicze

prowadzone

sa

w

TmClu

systematycznymjakowyodrebnionyzbi6rkontuzgadnianyzzapISaminakontach
ks淘夢glewneJ，
4）zestawienia obrotdwi sald stanowiace zestawienia obrot6wi sald kont
syntetycznych，kt6rych obroty powimy byC zgodne z obrotamidziennlka・

zestawienia。brot6Wi sald dokonuje sie na koniec kaZdego okresu
sprawozdawczego，nierzadzieinizrazwmiesiaCu・

§61
1．Na zasadach okre乱onych w powszechnie obowiazLUaCyCh przepisach prawa，

awszczegdlnoSciwustawieoradhunkowoSciorazwrozporz粒eniuwsprawiezasad
rachmkowoSci，WStarOStWiesporzadzanesaSPraWOZdania血ansowe・

2．Sprawozdania晶nansowe，Okt6rychmowawust・1sporzadzanesa，jakosprawozdanie
jednostkowe，WlaSciwedlastarostwadziahjacegowfbmiejednostkibudZetowq
orazsprawozdanie範nansowepowiatu

3．Wramachsprawozdania飼nansowegopowlatu・Oktdrymmowawust・2・WStarOStWie

sporzadzanyJeStbilanszwykonaniabudzetupowiatuobejmuJaCylacznedanezawarte
wroboczychbikmsachtworzonychodrebniedlatzw・Organuiorganuprqjekt6W，
obeim朋CegOPreZentaCjedanychzwlaZanyChzrealizaqaprzezpowiatprqiektbw
丘nansowanychlubwspdmnansowanych Srodkamizewnetrznyml，WSZCZeg61noSci

pochodzacymlZbudZetuUniiEuropeiski匂・Bilanseroboczeniem祖Charakteru

sprawozdah nansowych jednostkowychipodpisywane sa tylko przez osobe
sporzadz萌岡OraZSkahnikalubnaczelnikawydziah丘nansowo−budzetowego・

4．Wskhdsprawozdania鋸nansowegostarostwa・Oktdrymmowawust・2wdlOdza
nastepLqaCedokumenty：

1）

bilms，

2）rachmekzyskdwistrat（Wahantpor6wnawczy），

3）zestawieniezmianwhnduszu・
5．Sprawozdanie，Oktdrymmowawust・4PodpisLHeStarOStaOraZgldwnyksiegowy
starostwalubosobyjezastepuJaCe・
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6．WskladsprawozdaniannansowegopOWiatu・Okt6rymmowawuSt・2wchodza
nastepuJaCedokumenty：

1）bilanszwykonmiabudzetupowiatu・
2）lacznybilansob句mujacydanesporzadzonenapodstawiebilans6wzZo20nyCh
przeznlepOSiad＊ceosobowoScIPraWnqpOWiatowejednostkiorganizacyme・
C．jednostkibudZetoweoraZZakZadybudzetowe，

3）lacznyrachunekzyskdwistratobもmujacydanesporzadzonenapodstawie
rachunk6wzysk6wistratzlozonychprzeznieposiad魂CeOSObowoSciprawnq
powiatowejednostkiorganizacyme，亙jednostkibudZetowe oraZZaklady

4）iaczne

zestawienie

Zmian

w

fhnduszu

obdm轟Ce

dane

sporzadzone

napodstawiezestawiehzmianw請duszuztoかychprzeznieposiad細e
osobowoSciprawnqpowiatowejednostkiorganizacyme，両ednostkibudzetowe

7．Sprawozdanie，Okt6rymmowaWuSt・6PodpisLUeZarZadiskarbniklubosoba
przeznlegOuPOWaLniona・
8．Na zasadach okreSlonych w powszechnie obowi利aCyCh przepisach prawa，

przysporzadzaniusprawozdania飢ansowegopOWiatudokom＊sieodpowiednich
wytaczeh wzgemnyCh rozllCZeh wystepuacyCh pomiedzy nieposiad翫哩mi
osobowoScIPraWneJPOWiatowymijednostkamiorganizacyynyml・

9，WねCZnymZeStaWieniuzmianw餌duszujednostki，WPOZy鉦・Wynik亀nansowy
netto・・dopuszczaslePreZentOWaniedanychwpozyqachzyskne備OOraZStratanettO・

zasadyokreSlonewninidszymustepleStOSuJeSieodpowiedniowbilansiezwykonania
budZetupoWiatuwpozydi・・Wynikwykonaniabudzetu

−nadwyZkabudZetuoraz

10．PrzyprezentOWaniudanychwsprawozdaniachRnansowychnalezysiekiemwa6zasada
istotnoSci．IstotnazpunktuwidzeniasprawozdawczoSci色nansowqJeStkwotawyZsza

odl，00％sumybilansow匂Wykazan匂WlacznymbilansieokreSkmlmWuSt・6pkt2，
w kolⅧmiestannakoniecroku・
11．（SkreSlony）・

KsieglraChunkoweprowadzonesaWfbmiekomputerowgZuLyclemWSZCZegdlnoSci
nastepuJaCyChspedalistycznychprogramdwksiegowych：

1）退塾坦旦堕墜−i董垂鋳型哩垣輩ZaPr蒔towanyiwykonanyprzezZakladUshg
InfbrmatycznychREKORDSp・Z〇・〇・，43−300Bielsko−Biala，ul・Kasprowicza5・
systemzostalwprowadzonydouZyclaWdniuOl・06・2001r・Wer＊programu
komputerowegojeStnabieZacoaktualizowana，

2）Rekord BudZet

Zaprqkktowanyi wykonany przez Zaklad Ushlg

InfbrmatycznychREKORDSp・ZO・0・，43−300Bielsko−Biala・ul・Kasprowicza5・
systemzostalwprowadzonydouzyclaWdniuOl・06・2001r・Wer軸PrOgramu
komputerowegoJeStnabieZacoaktualizowana，

3）RekordPZacd・zaprqiektowanyiwykonanyprzezZakZadUs匝Intbmatycznych

REKORDSp・ZO・0・，43−300Bielsko−Biaね，ul・Kasprowicza5・Systemzostal
wprowadzonydouzyclaWdniuOl・06・2001r・Wer軸programukomputerowego
JeStnabiezacoaktualizowana，

4）RekordSrodkiTrwaZe

zaprqkktowanyiwykonanyprzezZakhdUshg

InfbmatycznychREKORDSp・ZO・0・43−300Bielsko−Biala，ul・Kasprowicza5・
systemzostalwprowadzonydou却1aWdniuOl・Ol・2004r・Wers直programu
komputerowegojeStnabieZacoaktualizowana，

5）忠盛堕し＿BiL蛙一哩ZaPrQjektowanyiwykonanyprzezZakhdUshlg
InfbmatycznychREKORDSp・ZO・〇・43−300Bielsko−Biala，ul・Kasprowicza5・
systemzostazwprowadzonydouZyclaWdniuOl・01・2007r・Wer＊programu
komputerowegoJeStnabieZacoaktualizowana，

6）週OprOgramOWaniedoewidendiSrodkdwtrwalychipozostalych
srodk6w trwalych dla potraeb zarzadzania skladnikami ruchomyml

zwykorzystaniemtechnikiedydiodczytukodukreskowegozaprQjektowane
iwykonaneprzez丘meOPTIDATASp・Z〇・〇・30−552Krakdw，ul・Wielicka50／5・
systemzostalwprowadzonydouzyclaWdniu14・11・2006r・Wer軸PrO管ramu
komputerowegojeStnabie＊coaktualizowana・

7）退塾QHH退塾一旦inj壁iQl進一上垣連坐哩L一週蔓ZaPrqiektowanyiwykonany
przezzakhdUshlgIn‰natycznychREKORDSp・ZO・0・43−300Bielsko−BiaZa・
ul．Kasprowicza5・SystemzostalwprowadzonydouZyclaWdniuOl・01・2017r・
wer的PrOgramukomputerowegOJeStnabie軸OaktLlalizowana・
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8）坦鱒am・・Fal血a（FArjestpakietemprogramowymprzeznaCZOnymdopeIn匂
obs咄

Sfery sprzedazy（SPrZedaZ∴wyrob6W，uShlg，tOWardw，itp・）

wprzedsiebiorstwieprodukcyjnymorazhandlowym・Zapr（房ktowanylWykonany

przezzakhdUshgInfbmatyCZnyChREKORDSp・ZO◆0・43−300Bielsko−Biala，
ul．Kasprowicza5．Wer函

PrOgramu komputerowegoJeSt na bieZaco

aktualizowana

§8
w starostwie prowadzone sa（W fomie komputerow匂）w szczegdlnoScinastepujace，

wyodrebnioneksieglgIdwne‥

1）wbaziedanychonazwie，，Organ

：

講BZ：器嵩結競∴藷罵言
C）ODDZIALO46KSIEGAGLOwNA

PROJEKTY

d）ODDZIALlO5−250

FINANSOWANE
ZESRODKOW
ZEWNETRZNYCH

KSIEGAGLOwNA

2）wbaziedanychonazwie，jednostka

POWIAT
−PODATEKVAT

：

a）ODDZIALOOIKSIEGAGLOwNA

STAROSTWO

b）ODDZIALOO4KSIEGAGLdwNA

PFRON

c）ODDZIALOO6KSIBGAGLbwNA
d）ODDZIALOO7KSIEGAGLbwNA

FUNDUSZSOCJALNY

e）ODDZIALO14KSIEGAGLOwNA

SKARBPANSTWA
NIEWYGASAJACE
WYDATKI

f）ODDZIALO18KSIEGAGLdwNA

OCHRONA

g）ODDZIALO20KSIEGAGLOwNA
h）ODDZIALlO0−250

SRODOWISKA
ZASOBGEODEZYJNY
PROJEKTY
Fn寸ANSOWANE

KSIEGAGLOwNA

ZESRODKOW
ZEWNETRZNYCH

§9
1．Podstawa WyOdrebnienia ksiag rachunkowych w｝mienionych w§8polityki
rachunkowoScijest specyfika wykonywanych zadah w jednostce・jakiZr6db

2．Biorac pod uwagやkrytehum okreSbne w ust・loraz kie巾ac sie postuhtem
przgrzystosciksiagrachunkowych，PrOWadzisleWStarOStWiewszczegdlnogci

ll

1）wbaziedanychonazwie。Organ

：

a）Odrebnaksiegeprzeznaczonadodokumentowaniaoperadigospodarczych
wzahesiebudzetupowiatu，
b）odrebnaksiegeprzeznaczonadodokumentowaniaoperadigospodarczych
wydatk6wniewygas明CyChbudZetupowiatu・

C）Odrebnaksiegeprzeznaczonadodokumentowaniapodatkuodtowardwiuslug

VATpowiatu，
d）Odrebne

ksiegi

rachunkowe

shzace

do

dokumentowania

operadi

gospodarczych，ktdrychZrddtem銅山msowmiasaSrodkipochodzacezeZrbdel
zewnetrznychniepodlegaJaCeZWrOtOWl，WSZCZeg61noSciSrodkipochodzace

zbudZetuUniiEⅢOPejskiej・
2）wbaziedanychonazwie・jednostka

：

a）odrebnaksiegeprzeznaczonadodokumentowaniaoperamgospodarczych
wzakresiedochod6wiwydatkdwstarostwa，

b）odrebnaksiegedladokumentowaniaoper蘭dokonywanychwramachSrodkdw
pozabudZetowychotnzymmychodinnychpodmiot6W，aWSZcZegdlnoSci
pahstwowegoFunduszuRehabilitaqiiOsdbNiepelnosprawnych，

C）Odrebnaksiegeprzeznaczonadodokumentowaniaoperaqiigospodarczych
wzakresiezakladowegomnduszuSwiadczehsocjalnychstarostwa・

d）Odrebnaksiegeprzeznaczonadodokumentowaniaoperaqiigospodarczych

wzakresiegospodarkig叫ntamiinieruchomo㌫iaminaleZacymidoSka加

e）Odrebnaksiegeprzeznaczonadodokumentowaniaoperaqiigospodarczych
wydatkdwniewygasaJaCyChstarostwa，

f）odrebnaksiegeprzeznaczonadodokumentowaniaoperadigospodarczych
odn・OnySrodowiskastarostwa

g）Odrebnaksiegeprzeznaczonadodokumentowaniaoperadigospodarczych
zasobugeodezyjnego，
h）odrebne

ksiegi

rachunkowe

shLZace

do

dokumentowania

operadi

gospodarczych・kt6rychZrbdknrnnansowmiasaSrodkipochodzacezeZrddel
zewnitrZnyChniepodleg明CeZWrOtOWi・WSZCZeg61noSciSrodkipochodzace
zbudZetuUniiEuropejskiej・

§10
1．WceluprawidlowegoIPrZq匹iyStegOlmOWaniaoperaqlgOSPOdarczychwksiegach
rachunkowychtworzysle，Wmiarepotrzeb，kontaanalityczne・

2．Wprowadz勧CdouzywaniakontaanalitycznestosL＊si kryteriumpodmiotowe
（np．kontnhent），PrZedmiotowe（analogiczny rodzaj operam）1ub mieszane
podmiotowo−prZedmiotowe・

3．KontaanalitycznetwoqzysleWtenSPOSdb・zedonumerukontasyntetycznegododaje
sie，PO mySlniku，Odpowiednie oznaczenie konta analitycznego（rozwiniecie

analityczne），nakt6reskladajasiecyHyilitery・

4．DecyzJeOutWOrZeniukontanalitycznychpodeim哩naCZelnikwydziah仁nnamSOWegO

wuzgodnieniuzgldwnymksiegowymjednostkinawniosekpracownika・
5．WpolitycerachunkowohikontaanalityczneniesaujmowanewobowiazuJaCym
Wykaziekont・

w starostwie prowadzone sa（w fbrmie komputerow匂），OPr6cz ksiag gldwnych

wymLmionychw§8politykirachunl調WOScinastepLmcewyodrebnioneksiegipomocnicze：
1）bazadanychonazwie

2）bazadanychonazwie

Place−StarOStWO

§rodkitrwale

，

，

3）bazadanychonazwie・・r匂estrophr・−kom血enciskarbupahstwaimnduszu・
oktdrimmOWaW§2pkt16politykiradhLmkowoScL，
4）bazadmychonazwie・・gruntySkad）upahstwa

・

5）bazadanychonazwie・・gruntymieniapowiatu

・

6）bazadanydhOPTIest一grodkitrwale・

1．KsiegipomocniczezawiermzapISybedaceuszczegdlowieniemzapISdwksiegi
glewnq・
2．0kreSIonewust工ksieglPOmOCniczeokresowosauzgadnianezzaplSamiksiegi
g16wnq，WktdrddokonanozaplSdwksiegowych・

3．KsiegipomocniczeprowadzisleWSZCZegblnoScidla：
1）grodkdw trwalych w fbmie ewidendiloSciowo−WartOSciowej w ksiedze
inwenkp・ZOW匂

Srodkdw trwalych（PrOWadzona w fbmie komputerowej

wbaziedanych霊rodkitrwale

），

2）dlapozostalychSrodk6wtrwalychowartoScipowy＊500zliponiz再・500zI
wfbmieewidenqliloSciowo−WartOSciowgwksiedzeinwentaIZOW匂Srodkdw

3）dlarozradhunkdwzpracownikamiwfbmieimiemychka請WynagrOdzeh
gwarantujacychuzyskanieinfbmamzcaZegookresuzatrudnienia（PrOWadzona
wfbmiekomputerow匂Wbaziedanych・・Place−StarOStWO）・

4）dlakontrahentdw w fbmiejednolit匂bazy danych gnpt南C匂dostawcdw
iodbiorcdw．

Ksiegirachunl00WeStarOStWaSaPrOWadzonezzachowaniemnasteptuacychzasad‥

1）rzetelnoScioznacz細d・izdokonanezapisyodzwierciedl＊rzeczywistystan

2）bezblednoScioznacz細d・izdoksiagrachunkowychwprowadzonokompletne
iprawidlowozakwali的wanedozaksiegowaniawdanymmiesiacudowody
ksiegowe，PrZyjednoczesnymzapewnieniuciagloScizapIS6worazbeZb＊dnoSci
dziaZaniastosowanychprocedurobliczeniowych，

3）sprawdzalnoScioznacz両帝izksiegirachunkoweumozliwi祖StWierdzenie
poprawnoscidokonanych w nich zapisbw，Standw（Sald）Oraz dziakmia
stosowanychprocedurobliczenlOWyCh，

4）bieZacegoprOWadzeniaoznacz細評ksiegiprowadzonesanabiezaco，aZapisy
wksiegachdokonywaneniezwlocznie・

zasadyewidencjonowaniaoperacJlgOSpOdarczychwksiegach
rachunkowychprowadzonychdJapotrzebbudLetupowiatll・

1．Wprowadza

sie

jednolite

zasady

prowadzenia

kont

syntetycznych

uzrwanych

do dokunmtowania operaqiigospodarczych dokonywanych w ramach budZetu
powiatu，ZgOdnieznomamizawartymlWPOWSZeChnieobowiazLUaCyChprzepisach
prawaorazwninigszymrozdzialepolitykirachunkowoSci・

2．KontaanalitycznetworzySiezgodniezzasadamiokreSlonymiw§10polityki

3．WramachplanukontokreSlonegowRozdzialeIIpolitykirachLmkowoSciwyrozniasie
kontabilansowelpOZabilansowe・
4．KontabilansowestosowaneWbudzeciepowiatuto：
1）konto133

2）konto134

RachunekbudZetu・

Kredytybankowe・

3）konto135

RachunekSrodkdwnaniewygas的CeWydatkL

4）konto139

1merachunkibankowe，

5）konto140

1meSrodkipienlezne，

6）konto222

Rozliczeniedochod6wbudzetowydl・

7）korrto223

Rozliczeniewydatkdwbudzetowych・

8）konto224

Rozradmnkibudzetu・

9）konto225

Rozliczenieniewygas的CyChwydatk6W・

10）konto240

Pozostalerozrachunki，

11）konto250

NaleznoSci五nansowe，

12）konto260
13）konto290
14）konto901
15）konto902
16）konto903

Zobowiazaniannansowe・
0dpisyaktualizLmCenaleznoSci，
DochodybudZetu，
WydatkibudZetu・
Niewykonanewydatki・

17）konto904

NiewygasaJqCeWydatki，

18）konto909

Rozliczeniamiedzyokresowe・

19）konto960

Skumulowanewynikibudzetu，

20）konto96l WynikwykonaniabudZetu，
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21）konto962

Wyniknapozostalydt10PeraかCh・

5．KontapozabilansowestosowaneWbudzeciepowiatu：
1）konto99l

PlanowanedodhodybudZetu・

2）konto992

PlanowanewydatkibudZetu，

3）konto993

RozliczeniezinnymibudZetami・

§15
1．Konto133，，Rachunek budLetu，，shlzy do ewidenql OPeraqlPlenieznych
dokonywanychnabankowychrachunkadhbudzetupowiatu・

2．Zapisynakoncie133dokonywanesawyktcznienapodstawiedowoddwbankowych・

3．Zapisynakoncie133PowimybyCzgodnezzapISamiwksiegowoScibanku・
aewentualnebledylもmueslenakoncie240jako・・Sumydow輝Snienia

・

4．R62niceokreSlonawust・3wyksiegowuJeSienapodstawiedokunentubankowego
zawieraiacegosprostOWaniebledu・

5．Nakoncie133，POStrOnieWn，uJm哩SiewplywygrodkdwplenieZnychnarachunek
budZetuwSZCZegdlnoSciztytuhl：
1）udziahiwwewl如rwachzpodatkdwstanowiacychdochddbudZetupahstwa，

2）subwen扇idotaqii，
3）odsetekodrachunkdwbankowych，
4）zaciagnietychpoZyczdc目標edytdwwkorespondenmzkonl制m134，
5）obciaZehzwiazanychzkord。amiomylekibleddwbarkowych，
6）wpZywbwzrealizowanychdochod6wprzezjednostkibud独OWe・

6．Nakoncie133postronieMa可mL＊siewyplatyzrachunkubudZetuwszCZeg61noSci

1）okresowydhprzelewdwnawydatkistarostwaorazinnychjednostekbudZetowych，

2）spZatpo之yczekikredytdworazimychrozchoddwbudzetowychwkorespondenqji

zkontm134，
3）udzielonychpoZyczekbudzetowych・
4）u2nahzwiaZanyChzkorektamiomylekibleddwbankowych・

7．Nakoncie13umLUeSleOPemqeZWlaZaneZZakladaniemlokatteminowych・kt6rych
Zr6dlmlokowaniabedaSrodkizgデOmadzonenarachunkubudzetu・
8．Ewidenqaszczegdlowadokonta133jestprowadzonadonastepLUaCyChrachunkdw
budzetu：
1）rachunkupodstawowego，

2）radtmnkulokatteminowych・
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9．Nakoncie133ujmuJeSlerdwniezOPeraqeZWlaZaneZrealizacjadochod6Wwpostaci

s．。dkdwzbudzetuUniiEurop蛮ki匂OraZWPOStaCiSrodkdwpochodzacychzeZr6del
zagranicznychniepodlegaJaCyChzwrotowi◆

10．Wciagurokukonto133moZewykazywaCsaldoWnlubMa，natOmiastnakoniecroku
saldopowimobyCWn，COWkonsekwen函OZnaCZaSpねceniekredytuwrachunlm
biezaCymOddtkoteminowego）wtymsamymroku，Wkt6rymzostalonzaciagniety・

§16
1．Konto134，，medyty bankowe

shrzy do ewidendi kredytdw bankowych

zaciagnietychna色nmsowaniede魚cytubudzetu

2．Nakoncie134postronieWn可muJeSleWSZCZeg61noSci：
1）splatelubumorzeniekredytu，
2）dodatnierdznicekursoweustalaneodkredytbwzaciagnietychwwalutachobcych・

3）wyksiegowanieodsetekw zwiaZkuze spk唾ZObowiazanialubumorzeniem
odsetek，PrZyCZymPrZylmuJeS鴇lzCZynnOSCizw1年ZaneZWyksiegowaniem

zapzaconychodsetekdokonywanesaWksiegachrachwLkowychprowadzonych
dla

budzetu

powiatu

miesleCZnie，nie

poznlq

niz

na

koniec

mieslaCa

kalendarzowego．

3．Nakoncie134postronieMa可muJeSiewszczegdlnoSci：
1）kredytbarkowynannansowaniede丘cytubudzetu・
2）odsetkiodkredytubankowego，

3）LjemnerdZnicekursoweodkredyt6wzaciagnietychwwalutachobcych・

4．Ewidenqaszczegdlowadokonta134jestprowadzonawedhlgPOSZCZeg61nychumdw
kredytowych，ZPOdziakmkredyt6wdosplatynadhgoteminoweikrdtkoteminowe・

5．Konto134mozewykazywaCsaldoMaoznacz魂CeZadhzenieztytuhzaciagnietych

hed車ew・
§17
1．Konto135

RachunekSrodk6wnanleWygaSaJaCeWydattdrstuZydoewidenql

operaqilPlenie2nychSrodkdwnaniewygasaJaCeWydatki・

2．Zapisynakoncie135dokonywanesawyIacznienapodstawiedokment6wbankowych，

wzwiazkuzczymmusizachodziCzgodn（諒CzapIS6wmiedzybudzetemabank証m・
3．NastronieWnkonta135LUmLyeSleWPlywySrodkdwplenleZnyChnarachunek

s．。dkdwnaniewygas明CeWydatki，Wkorespondencjizkontem133・
4．NastronieMakonta135可m函SiewyplatyzrachunkuSrodk6wnaniewygas斬Ce
wydatkinapokryciewydatkdwniewygas祖CyCh・Wkoresponden函Zkontem225・
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5．Konto135moze wykazywa6saldo Wn oznaczaJaCe Stan grodkbw plenieZnych
narachunkuSrodkdwnaniewygasajacewydatki・

6．Nakoncie135可mLUeSieoperaqezwiazanezzaldadaniemlokatteminowych・kt6rych

zr6dZemlokowaniabedaSrodkizgromadzonenarachunkubankowymprowadzonym
dlawydatk6wniewygasaJaCyCh・

§18
1．Konto139Jnnerachuntdbankowe・・sZuzydoewidenQiioperaqlPlenieZnych
dokonywanychnabankowychrachunkachbudzetupowiatu・

2．Konta139uzywasiedodokumentowaniaoperaqlPlemeZnyChwzakresieSrodkdw
pozabudZetowych，WSZCZeg61noSciSrodkdwotrzymywanychtydkmdo飢ansowania

koszt6W血k函nowaniaZakZaduAktywnoSciZawodowq wWodzisZawiuSl・−
powiatowegozakladubudZetowego・

3．Nak。nCie139postronieWnuim可esiewszczeg61noSci：
1）wpIywywydzielonychSrodkdwpieniemych，
2）OprocentoWanieSrodkdwnatymrachunku，

wkorespondendizkontem240・
4．Nakoncie139postronieMalかmdesiewszczeg61noSciwypZatySrodkdwpieni軸ych
najednostke，Wkoresponden函Zkontem240・
5．Saldo konta139powimo wykazywaC pelna zgodnoi治∴zaplS6w jednostki
zksiegowoSciabatku・

6．Konto139mozewykazywacsaldoWn，kt6reoznaczastanSmdkdwplenleznyCh
znajd1両CyChsienarachunkubankowym・

§19（She凱ony）

§20
1．Konto140，，1me SrodthpienleZne，，shlZydo ewidenqlSrodkdwplenlemyCh
wdrodze，WSZCZeg61noSci：
1）Srodk6w

otrzymanych

zinnych

bu＆et6w

w

przypadku，gdy

Srodki

te zostalyprzekazane w poprzednim okresie sprawozdawczymisa objete
wycial＊mbankowymzdatanastepnegookresusprawozdawczego，

2）przelewySrodkdwfinansowychdokonywanepomiedzyrach田山刷mibankowymi
prowadzonymlWramaChkonta133・WtymOPeraqlWPrZedmiociezakladania
lokatteminowych，

3）przelewySrodkbw飢ansowychdokonywanepomiedzyrachunhempodstawowym
budzetu，araChunkiemgrodkdwnaniewygasaJaCeWydatki・
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4）przelewy

Srodkdw

nnansowyCh

z

rachunku

podstawowego

bud如

nawyodrebnionerachunkiprqiektdwrealizowanychzudzialmniepodleggacych
zwrotowi Srodkdw zewnetrznyCh・W tym POdhodzenia zagranicznego，

awszczeg61nogcizbudZetuUniiEurop華ki諒WkladwlasnybudZetupowiatu
wrealizaqiepr（函ktur

2．Nakoncie140postronieWn可mujesiewszczeg61noScikwotySrodk6wplenieZnychw
drodze，natOmiastpostronieMaujmuJeSiewplywSrodk6wplenieZnychwdrodzena

3．grodkipieniemewdrodzeksieguJeSienaprzelomieokres6wsprawozdawczych・

4．Konto140moZewykazywaesaldoWn，kt6reoznaczastanSrodkdwwdrodze・

1．Konto2229，RozLiczeniedochod6wbudLetowych，，shzydoewidenqlrOZliczeh

zjednostkamibudZetowymiztyAhzrealizowanychprzeztejednostkidochod6W

2．Nakoncie222po stronieWn叫m叫e Siedochodybudzetowezrealizowane

przezjednostkibudzetowewwySOkoSdwynik繭ZOkresowychsprawozdah
jednostekbudZetowyChwkorespondenqizkontem901・Wszczeg61noSciujmujesie

dodlOdybudzetowepochodzaceztyd血realizadizadahzzakresuadministradi
rz函WglinnychzadahzleconychustawamiwczeSCinaleznqpowiatowi・

3．Nakoncie222postronieMaum叫eSleWSZCZeg61noSciprzelewydochoddw
budzetowychnaradhunekbudzetu・dokonaneprzezjednostkibudzetoweimZedy
obstugu胸CeOrganyPOdatkowe，Wkorespondenmzkontem133・
4．Ewiden＊szczeg6lowa（andityczna）dokonta222prowadzisie w spos6b
umoZliwlaJaCyuStaleniestanurozliczehzposzczegdlnymijednostkamibudzetowyml，Z
zastrzezeniemust・41・

41．Ewidenqeszczegdlowarozliczehdochod6wbudZetowyChpobranychprzezjednostki
organizacymeoSwiatyprowadzisieあiorczo，dlawszystkichtydljednostekiw

zwiazkuztymwksiegadnrachunlmWydlPrOWadzonychdlapotrzd〕budzetupowiatu
wystepujejedenzbiorczydysponentpodnazwa

Wydzia10Swiaty，・WtaSciwado

sprawoswiatykomdkaorgankacyJnaStarOStWaZWanadaldwydzialmoSwiaty
sporzadza，na POdstawie otrzymanyCh sprawozdah jednostkowych Rb27S
sporzadzonydlPrZeZWW・jednostkiorganizacyjne，mOrCZeSPraWOZdaniabudzetowe

Rb27S．ZbiorczesprawOZdaniabudzetoweRb27Sprzekazywanesawterminach

okreSlonych w powszeChnie obowiazLmCyCh przepisach prawa dowydziahl
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丘nansowego，StanOWlapOdstawedodokonywaniastosownychzapISdwwww・ksiegach

rachLmkowych・WydzialoSwiatylWydzia掴nansowydokonuaokresowego，nie
rzadziqnizn遊Wmiesiacu・uZgOdnieniastanudochod6wprzekazanychnarachunek

bankowybudzetu，ZdanymlWykazanymlWSPraWOZdaniuzbiorczymRb27S・
5．

Konto222mozewykazywa6dwasalda・

6．SaldoWnkonta2220ZnaCZaStanZrealizowanydldochoddwbudzetowychobjetych
okresowymlSPraWOZdaniami，lecznlePrZekazanychnarachunekbudZetu・
7．Saldo

Ma

konta222

0ZnaCZa

Stan

dochoddw

budzetowych

przekazanych

przezjednostkibudZetoweiurzedyobshlgu彊CeOrganyPOdatkowenarachunek
budZetu，1ecznieobjetychokresowymlSpraWOZdaniami・

§22
1．Konto223，，Rozliczeniewydatk6wbudzetowYCh，，shlZydoewidenqlrOZliczeh

zjednostkamibudZetowymiztytuhJdokonanychprzeztejednostkiwydatk6w
budzetowych・
2．Na koncie223po stronie Wn LymlHe Sle W SZCZegdlnoSci Srodkiprzelane

zrachuhbudzetunapokryciewydatkdwjednostekbudzetowych，Wkorespondenqii

3．Nakoncie223po stronie MatumuJe Sie w szczeg61noSciwydatkidokonane

przezjednostkibudzetowewWySOkoSciwynik細qzokresowychsprawozdah
tychjednostek，Wkoresponden函Zkontem902・
4．Ewiden雨SZCZegdtowa（malityczna）dokonta223prowadzisiewedhgjednostek
budzetowych，ktbrym przelano naich rachmkibankowe SrodkibudZetowe
przeznaczonenapokrycierealizowmychprzezniewydatk6W，ZZaSdzezeniemust一口

41．Ewidenqeszczeg610warozliczehSrodk6wbudZetowychprzekazanychjednostkom
organizac肌ymOSwiatynaichrachunkibankowe・PrZeZnaCZOnyChnapokrycie
realizowanych przez nie wydatkdw prowadzi sle Zbiorczo，dla wszystkich

tychjednostekiwzwiazkuztym・Wksiegachrachunkowychprowadzonych
dlapotrzebbudzetupowiatuwystep可ejedenzbiorczydysponentpodnazwa

Wydziat

oswiaty・・．WlaSciwadosprawoSwiatykom6rkaorganizacyJnaStarOStWa，ZWanadal匂
wydzialemoSwiatysporzadza，naPOdstawieodzymarLychsprawozdahJednostkowych

Rb28Ssporzadzonychprzezww・jednostkiorgmizacyJne・Zbiorczesprawozdania
budZetowe Rb28S．Zbiorcze sprawozdaniebudZetoweRb28S przekazywaneJeSt

wterminach okreSlonych w powszechnie obowiazuJaCyCh przepisach prawa
dowydziahfinansowego，StanOWlpOdstawedodokonywaniastosownychzapIS6W
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www・ksiegach rachunkowych・WydzialoSwiatyiwydziamnansowy dokonuJa
okresowego，nierzadzi匂nizrazwmieslaCu，uZgOdnieniastanuSrodkdwprzekazanych
jednostkom

organizacyinym

oSwiaty

na

wydatki，Z

danyml

Wykazanyml

W

sprawozdaniuzbiorczymRb28S・
5．K。ntO

223

wykazLje

saldo

Wn，ktdre

oznacza

stan

przelanych

Srodk6w

narachunkibieZace，1eczniewykorzystanychnapokryciewydatkdwbudzetowych・

§23
1，Konto224，，RozrachunkibudLetu，，shzydoewidenqlrOZraChunkdwzimyml
budzetami，aWSZCZeg61noScido：

1）rozliczehdochod6wbudZetowychrealizowanychprzezurzedyskarbowenarzecz
budzetupowiatu，

2）rozrachunk6wztytuhudziahJWdochodachimychbudzet6W，

3）rozrachunkdwztytuhldotaqiiisubwen垂，
4）rozrachtmkdwztytuhdochoddwpobranychnarzeczbudzetupahstwa・

2．Nakoncie224postronieWn可mHeSleWSZCZegdlnoSci：
1）naleZnoSciztytuludochod6wbudzetowychrealizowmychprzezurzedyskahowe
narzeczbudZetupowiatu，Wynik魂CeZOkresowychsprawozdah，
2）rozrachunkizimymibudZetami，

3）naleznesubwencjeidotaqie，

4）zwrotnadmiemiepobranejdotacjiisubwenqii・
3．Nakoncie224postronieMaujmuIeSleWSZCZeg6lnoSci：
1）przekazane przez urzedy skarbowe na rachunek bieZacy budzetu powiatu

naleZnoSciztytuhldochoddwbudzetowych，

2）rozrachunkizimymibudZetami，
3）ⅥPZywynarachunekbieZacynaleznychsubwencjiidota前

4）zobowiazaniaztytuhnadmiemiepobranejsubwenqjilubdota函
4．Ewidenqaszczegdlowadokonta224jestprowadzonawedhgstanunaleznoSci

izobowiazahdlaposzczegdlnychtytuldworazwedIugposzczegblnychbudzet6w
wszczeg61noSciwedhlg：
l）rozliczehdochoddwbudzetowychrealizowanychprzezurzedyskahowenarzecz
budZetupowiatu，

2）rozrachunkdwztytuhudzialdwwdochodachimychbudZetdw，

3）rozrachunkdwztytuhdotaqiiisubwenqii・
4）rozrachLndkdwztytutudochoddwpobranychnarzeczbudZetupahstwa・
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5，0trzymanedotaqelubsubwenqjedotyczacenastepnyChokresdwsadochodami
okres6wprzyszlychiwzwiazkuztymksiegowanesanakoncie909・・Rozliczenia
miedzyokresowe

・

6．Konto224moze wykazywac saldo Wn oznacz魂Ce Stan naleZnoScibudZetu

orazsaldoMaoznaczaJaCeStanZObowiazahbudzetu
§24
1．Konto225，，Rozuczenieniewygas魂cychwydatkew，・shlZydoewidenmrozliczeh

z jednostkami budzetowymi z tytuh zrealizowanych przez te jednostki
niewygas魂CyChwydatk6W・
2．Na stronie Wn konta225uJmL＊sie Srodkiprzelane z rachunku budZetu

napokrycieniewygas細ychwydatk6wjednostekbudzetowych・Wkoresponden華

3．NastronieMakonta225ujmuJeSiewydatkizrealizowaneprzezjednostkibudzetowe
w korespondenqlZ kontem∴9040raZ PrZelewy Srodkdw niewykorzystanych

wkorespondendizkontem135・
4．Ewidenqaszczeg610waprowadzonedokonta225PowinnazapewniCmozliwoSC
ustalenia stanurozliczehzposzczeg61nymijednostkamibudZetowymiz t河山
przekazanychimSrodk6wnarealizaqeniewygasajaCyChwydatkdw・

5．Konto225moZewykazywaCsaldoWn，OZnaCZ明CeStannierozliczonychSrodk6w
przekazanychjednostkombudzetowymnarealizaqeniewygasaJaCyChwydatkdw・

§25（SkrcSlony）

§26（SheSlony）

1．Konto240㌦ozostaIerozrachun憾，・shJZydoewidenqlimychrozrachunkdw
zwiazanychzrealizadabudzetuzw舶kiemrozrachunkdwirozliczeh可mowanych

nakomach222，223，224，250，260・
2．Nakoncie240postronieWnujmuesle：

1）naleZnoScizty心血imychrozrachunk6wzwiazanychzrealizakbudZetu，
zw加tkiemrozrachunkdwirozlicze河mowanychnakontaCh222・223，224・250・

260，
2）bledywwyciagachbankowych・

3）rozliczeniaztytuhdochoddwiwydatk6wbudZetowychwokresieprz＊ciowym，
4）zaanga20WanieSrodkdwpowiatudlarealizadiprqiektdwdoczasuotrzymania

rehlndadilrOZliczeniaprqiektu
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3．

Nakoncie240postronieMa可mlJeSle：
1）zobowiazaniaztytuhlimychrozrachunkdwzwiazanychzrealizadabudzetu・

zwyiatkLmrozrachunk6wirozliczehLymOWanyChnakontach222，223・224，250，

260，
2）bledywwyciagachbarkowych，

3）rozliczeniaztytuhdochod6WiwydatkbwbudZetowychwokresieprz華Ciowym・
4．Ewidenqeszczeg61Owadokonta240prowadzisleWedhg：
1）poszczegblnychtytuldw，

2）poszczeg61nychkontI血ent6W・

5，Konto240mozewykazywaCdwasalda・SaldoWnoznacz明CeStannaleznoSciisaldo
Maoznacz明CeStanZObowiaZan・

§28
1．Konto250

NaleznoSci鯖mnsowe，，shⅨydo ewid

mqlnaleZnoScizaliczanych

do naleznoSci航nansowych，a W SZCZeg61noSciz tydu udzielonych pozyczek

zbudZetu，

2．Nakoncie250postronieWnujmuJeSle：

1）powstanieizwiekszenienaleZnoSci魚nansovych（WSZCZeg61noSciztytuhl
udzielonychpoZyczek），

2）odsetkiodpozyczek・
3．Nakoncie250postronieMaujmuJeSle：
1）splateudzielon匂pozyczki，
2）umorzenieczeScilubcaloScipozyczki・

3）zaplatlulubumorzenieodsetekodpozyczek・

4．EwidenqeszczegdZowadokonta250prowadzisiewedhlg：
1）poszczegdlnychkontrahentdw，
2）poszczegdlnychnaleZnoSci，

3）zawartychumdw・

5．KontomozeWykazywa6saldoWn，OZnaCZ斬CeStannadplaconychzobowiaZah
魚nansowychorazsaldoMaoznaczaJaCeStanZaClagnietychzobowiaZah五nansowych・

§29（SkreSlony）

§30
1．Konto260

Zobowiazaniafimnsowe

sh功doewidenqlZObowiazanzaliczanych

dozobowiazahHnansowych，ZWyiatkiem1億edytbwbarkowych・WSZCZegdlnoSci
ztytuhzaciagn蒔tychpozyczekiwyemitowanychinstrument6W魚nemSOWyCh・
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2．

Nakoncie260postronieWnujmLUeSleWSZCZegdlnoSci：
1）splatezaciagnietychpozyczek，
2）umorzenleZaCiagnietychpozyczek，
3）wyksiegowanie odsetek w zwiazku ze spk的ZObowiaZania ht＝mOrZeniem

odsetek，PrZyCZymPrZ）pmuJe Sle・12CZymOSCizwlaZaneZWyksiegowaniem

zapla∞nyChodsetekdokonywanesawksiegachrachunkowychprowadzonych
dla budzetu powiatu miesiecznie，nie pozniql niz na koniec miesiaca

kalendarzowego，
4）wykupwyemitowanychinstmment6W缶nansowychwwartoScinominalnqi・

3．

Nakoncie260postronieMa可mueSleWSZCZeg61noSci：
1）otrzymanepozyczki，
2）zarachowaneodsetkiodzaciagnietychpozyczek・
3）wyemitowanepapierywartoSciowe・

4．Ewidenqeszczegdlowadokonta260prowadzisleWedhlg‥
1）poszczeg61nychtytuldwzobowiaza丘，
2）poszczegdlnychkontrahentdw・

5．Konto260moZewykazywaCdwasalda・SaldoWnoznacz明CeStannadphconych
naleZnoSciorazsaldoMaoznaczaJaCeStanZaClagnietychzobowiazahnnansowych・

§31（SheSlony）

§32
1．Konto290，，0dpisy aktuaLizujace naleznoSci，，sZuzy do ewidenql Odpis6w
aktualizLmCyChnaleznoSci・

2．

0dpisyaktualizl萌CeWarloCnaleZnoScitworzyslena：
1）naleznoSci

z

tytuhJ

rOZChod6w

budZetowych

w

zwiazku

z

udzielonymi

przezpowiatpoZyczkami，

2）nale血OSciztyOuhdochod6wbudzetowychrealizowanychwfbmiebezpoSrednich

Wlat na rachunek budzetu w SZCZeg61noSci z tytuh10dsetek
odudzielonychpoZyczek・

3．0dpisyalmmlizL＊cewartogenaleznoScipowimyuwzgledniaCprawdopodobiehstwo
ichzapZaty・

4．Nakoncie290postIOnieWnL］mueSleWSZCZeg61noSciodpisanienieSclagalnych・
umorzonychiprzedawnionychnale血03ciztytuhudzielonychpozyczekdowysokoSci
uprzedniodokonanychodpisbwaktualizacy，nyCh・

5．Nakoncie290postronieMaujmuesleWartOt60dpisbwaktualiz朋cyChnaleZnogci・
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6．Saldokonta29002naCZaWartOS60dpisbwaktualizm脆CydhnaleznoScL

§33
1．Konto901，，Dochody budLetu，，shzy do ewidenqlOSlagnietych dochod6w
budZetowychpowiatu・

2．Nakoncie901postronieWn可muJeSiewszczeg61noSciprzeniesieniewkohcuroku

budzetowegOSumyOSiagnietychdochod6wbudZetunakonto961・
3．Nakoncie90lpostronieMaLIimuesleWSZCZegdlnoScidochodybudzetu：
1）napodstawiennansowychsprawozdahjednostekbudZetowych・Wkorespondendiz

2）napodstawiesprawozdahjednostkowydlRb−27ZZwkoresponden函Zkontem222
ztym，zeewidenqionowaniedochod6wztytuhlrealiza擁PrZeZPOWiatzadah
z zakresu administraql rZadowq odbywa sie miesiecznie，na POdstawie

rzeczywistychwpl吋6wnarachunekbankowy，POCZymOSiagnietedochody
uzgadniane s雀W OParCiu o zlozonejednostkowe sprawozdania Rb−27ZZ
sporzadzanewokresadtlkwartalnych・

3）napodstawiesprawozdahimychorgan6W，Wkorespondendzkontem224，

4）imedochodybudzetowetakiejaksubwendeidotahwkorespondendi

5）Z tytuIu rozrachunkdw zinnymibudZetamiza dany rok budzetowy，

wkorespondenqiizkontem224，
6）wlasne，Wkorespondendizkontem133・
7）pochodzacezeZrddelzagranicznych，niepodleg蒔ezwrotowi，Wkorespondendiz

8）pochodzacezbudZetuUniiEurop＊kid，Wkorespondendizkontem133・
4．Ewidenqe szczeg610wa do konta90lprowadzisie zgodnie z obowiazu商
klasy紋a扇budZetowawSZCZegdIowoSci：dzial，rOZdziat・Paragraf

5．WciagurokusaldoMakonta90loznaczasumeOSlagnietydhdochod6wbudzetu
zadmyrok，POd a唾OStatnlegOdniarokubudzetowegoSaldokonta90lprzenosi
slenakom0961・

1．Konto902，，Wyda舶budLetu

shzydoewidenmdokonanychwydatkdwbudzetu

POWiatu・

2．Nakoncie902postronieWn可muJeSleWSZCZeg61noSciwydatki：
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1）jednostek budzetowych na podstawieich sprawozdah∴丘nansowych・

wkoresponden擁zkontem223，
2）ztytuhrozrachunk6wzimymibudZetamiwkorespondenQiizkontem224，
3）wlasne，Wkoresponden南izkontem133，
4）realizowanezkredydluruChomionegowfbmierealizadzlecehplatniczych，

wkoresponden函Zkontem134・
3．Nakoncie902postronieMa可muJeSleWSZCZeg61noScIPrZeniesieniewkohcuroku
sumydokonanychwydatk6wbudzetowychnakonto961・

4．Ewidenqe szczeg61Owa do konta902prowadzisle ZgOdnie z obowiazLy弼
klasynka函budzetowawSZCZegdlowoSckdziaLrozdzial・Paral夢・af

5．SaldoWnkonta9020ZnaCZaSumedokonanychwydatk6wbudZetuzadanyrok・
6．Poddataostatniegodniarokubudzetowegosaldokonta902przenosisienakonto961・

§35
1．Konto903，，Niewykonanewydatki

StuZydoewidenQiiniewykonanychwydatk6w

zatwierdzonychdorealizaqlWlatachnastepnych・

2．Na koncie903po stronie Wn LUmUe Sle WartOl56niewykonanych wydatk6w
zatwierdzonychdorealizamwlatachnastepnych・Wkorespondenqiizkontem904・
3．PoddataostatniegodniarokubudZetowegoSaldokonta903przenosisienakonto961・

§36
1．Konto904
2．

NiewygaSaiacewydatki

stuZydoewidenqlniewygas明CyChwydatkdw・

Nakoncie904postronieWn可muJeSle：
1）wydatkijednostekbudZetowychdokonanew cieZarplanuniewygas秘CyCh
wydatkdw，naPOdstawieichsprawozdahbudLetowychwkoresponden＊zkontem

2）przeniesienieniewykorzystanychniewygas的CyChwydatk6wnarealizacjeplanu

tychwydatkdwlubpo wygasnleClutyChwydatk6W，nadochodybudZetu，
wkorespondenqiizkontem901・
3．Nakoncie904postronieMa可muJeSleWielkoSCzatwierdzonychniewygasaJaCyCh

wydatk6W，Wkoresponden函Zkontem903・
4．Konto904wykazuje saldoMado czasuzrealizowaniaplmuniewygasaJaCyCh
wydatkdwlubdoczasuwygasnleClaplanuniewygas明CyChwydatk6W・

§37（Sheaony）
§38（SheSlony）

§39
1．Konto

909

RozLiczenia miedzyokresowe，，shZy do ewidenql rOZliczeh

miedzyokresowych・

2．Nak。n。ie909po stronieWn可mje sie w szczegdlnoScirozliczeniaz tytuh
zobowiazah，ktdrewmomenciezapZatystanasiewydatkami（np・ZaraChowaneodsetki
odpozyczekikredytdwzaciagnietychprzezpowiat）・
21．Aktualiza函WySOkoSciodseteknaleZnychwzwiaZkuzzaci雑mietymlPrZeZPOWiat
poZyczkamii

kredy：tami

odbywa

sie

na

koniec

roku

budzetowego・

poprzezzbilansowaniewarto料目前tychwksiegachrachunkowychprowadzonych
dlapotrzebbudzetupowiatu・naPOdstawie zarachowanego hamonogmu splat
（zobowiazanieprognozowane），Zfdktycznieponiesionymiprzezstarostwowydatkami
zpowyzszego tydlhl・AktualizaqiizobowiaZah odsetkowych dokonuje sie celem

prawidlowegol摸CiatychzobowiaZanWSPraWOZdaniu五mansowympowiatu

3．Nakoncie909postronieMa可mujesiewszczeg61noScirozliczeniaztytuhldochoddw
otrz）manyCh，ktbre w nastepnym Okresie rozliczeniowym∴ZOStana Zaliczone

do dochoddwwykonanych・Dotyczyto w szczegdlnoSciotrzymanych subwenql

idota華dotyczacychprzyszlychokresdw・Ponadtonakoncie909postronieMalか剛直
sierdwnie wplywzaanga20WanyChSrodk6wpowiatuwrealizacjepr（jektu・doczasu
otrzymaniare餌ldacjilrOZliczeniaprqjektu

4．Ewiden擁SZCZeg610wa do konta909prowadzisie wedhlg tytuldw rozliczeh
miedzyokresowych・
5．Konto909moze wykazywaC dwa salda・Saldo Wn oznacza stan rozliczeh

miedzyokresowychkosztbw，ZaSsaldoMastanwymagalnychiotrzymanychwgrudniu

dochod6wbudZetowychnale血ychzastyczehnastepnegorokuorazprzychoddw
przypISanyCh，ktdre w przyszlych okresach spowod函Wykonanie dochoddw

budzetowych．

§40
1．Konto

960

Skumulowane wyniki budLetull s職y do ewidenql Stmu

skunmlowmychwynikdwbudZetupowiatu・

2．Nakoncie960postronieWnujmuesleWSZCZeg61noSci：
1）w

ciagu

roku

opera函

dotyczace

zmni匂SZenia

lubzwi＊szeniaskumulowanychniedobordw・

27

nadwyZek

budZetu

2）wnastepnymr（水田budzetowym，pOddatazatwierdzeniasprawozdaniazbudzetu
zapoprzednirok‥
a）przeniesieniesaldakonta961（niedoborubudZetu），
b）przeniesienie salda konta

962（niekasowych kosztdw

血ansowych

orazpozostalychkosztdwoperacyinych）・

3．Nakoncie960postronieMaLtimuJeSleWSZCZegdlnoSci：
1）w ciagurokuopera函dotyczaCeZrmi匂SZenianiedobordwlub zwiekszenia

skumulowanychnadwyzekbudzetu
2）wnastepnymrOkubudzetowym・POddatazatwierdzeniabudzetuzwykonania
budzetuzapoprzednirok：

a）przeniesieniesaldakonta961（nadwyZekbudzetu）・
b）przeniesienie salda konta962（niekasowych przychoddw finansowych
orazpozostalychkoszt6woperacyinych）・

4．Nieprowadzisieewidendiszczeg6low匂dokonta960・
5．Saldo

Wn

konta

960

02naCZa

Stan

Skumulowanego

de丘cytu

budzetu・

asald。M。konta9600ZnaCZaStanSkumulowanejnadwyZkibudZetu

§41
1．Konto961，，WynikwykonaniabudLetu，，ShHydoewidenqlWmikuwykonania
budZetu，CZylinadwyZ・kilubde丘cytu

2．Nakoncie961postronieWnuimLUeSleWSZCZegdlnoSci：
1）Pod data ostatniego dnia roku budZetowego PrZeniesienie poniesionych

wcl雑町rOkubudzetowegowydatkdwbudZetu，Wkorespondenqizkontem902・
orazniewykonanychwydatkdw，Wkorespondendizkonl劇m903，

2）wrokunastepnympoddatazatwierdzeniabudZetuprzeniesienie saldaWn

konta961nakonto960．
3．Nakoncie96lpotronieMaLJmuJeSiewszczeg61noSci：
1）Pod data OStatniego dnia roku budzetowego przeniesienie zrealizowanydh

wciagurokubudzetowegodochoddwbudzetu・Wkoresponden函Zkontem901・
2）wrokunastepnympoddatazatwierdzeniabudzetuprzeniesieniesaldaMakonta

4．Ewidenq怜SZCZegdZowa do konta961prowadzisle Wedhg Zrddelzwiekszeh
i rodzがW ZmnlqSZeh wyniku wykonania budzetu，StOSOWnie do potrzeb
sprawozdawczoSci・
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5．Nakoniecrokukonto961mozewykazywaesaldoWn・ktdreoznaczastande宜cytu

budzetu，aSaldoMastannadwyZkibudzetu

l．Konto962，，Wyniknapozostalychoperacjach・・shZydoewidendipozostaIych
operaqlniekasowych，W SZCZegblnoScikoszt6Wiprzychod6W魚nansowych

orazpozostalychkosztbwiprzyChoddwoperacyinychwpbrw彊ychnaw，mik

wykonaniabudzetu
2．Nakoncie962postronieWnujmuJeSleWSZCZeg61noSck
l）koszty飼nansowezwiaZaneZOPeraCiamibud2etowymi・
2）pozostalekosztyoperacyjnezwiazanezoperaかmibudZetowymi，

3）wrokunastepnym，POZatWierdzeniusprawozdania魚nansowegonastePuje
przeniesienieprzychod6wnastroneMakonta960・
3．Nakoncie962postronieMaujmuJeSleWSZCZeg6lnoSci：
1）przychody血nansowezwiaZaneZOpera函mibudzetowymi，
2）Pozostateprzychodyoperacyinezwktzanezoperadamibudzetowymi，

3）wrokunastepnympOZatWierdzeniusprawozdania魚nansowegoprzeniesienie

kosztdwnastroneWnkonta960・
4．Podkoniecrokukonto962mozewykazywa6dwasalda・SaldoWnoznaczanadwy的
kosztdwnaprzychodamLasaldoMaoznaczanadwy的PrZyChoddwnadkosztami・

§43（ShcSlony）

§44（SheSlony）

1．Konto991，，PlanowanedochodybudLetu・・shHydopozabilansowdewidenmplarm
dochod6wbudZetowyChorazJegOZmian・

2．Nakoncie99lpo stronieWn叩ruJeSleWSZCZeg6lnoScizmianybud2etu
zmniejszaJaceplandochoddwbudzetu・

3．Nakoncie99lpostronieMaujmuJeSle：
1）planowanedochodybudZetu・

2）zmianybudZetuzwieksz祖CePlanowanedochody・

4．WciagurokusaldoMakonta9910kreSlawysokoSCplanowanychdochoddwbudLetu・

5．Poddataostatniegodniarokubudzetowegosum吟rdwnasaldukonta可m可e
slenaStrOnieWnkonta991・

§46
1．Konto992

PlanowaneYYydatkibudzetu・・shZydopozabilansowejewidenqiiplanu

wydatkbwbudZetowychorazJegOZmian・

2．Nakoncie992postronieWnujm叫eSleWSZCZegdlnoSci：
1）

planowanewydatkibudZetu，

2）zmianybudzetuzwieksz祖CePlanowanewydatki・

3．Nakoncie992postronieMaujmL＊siewszczegdlnoScizmianybudZetuzmiejsz魂Ce
planwydatkdwbudzetulubwydatkizablokowane・

4．W ciagurokusaldoWnkonta9920kreSlawysokoSCplanowanychwydatk6w
budzetowych・
5．Pod

data

ostatniego

dnia

roku

budzetowego

sume

r6wna

saldu

kontal均muJe

slenaStrOnieMakonta992・

§47
1．Konto993，，Rozliczeniaz言hnymibudLetami・・sh功dopozabilansoW南ewidenqji
rozliczehzinnymibudzetamiwciaguroku，ktdreniepodleg観eWidenqlnakontach
bilansowych・

2．Nakoncie993postronieWnujm函Siewszczeg61noScinaleZnoSciodimych
budzetdworazsplatezobowiazahwobecimydlbudzet6W・

3．Nakoncie993postronieMauJmuJeSleWSZCZeg61noScizobowiazaniawobec
innychbudzetdworazwphtynaleznoSciotrzymmeodimychbudZetdw・
4．EwidenqaanalitycznajestprowadzonawedZugposzczeg61nychbudZet6W・

5．Konto993moZewykazywaCdwasalda・SaldoWnoznaczastannaleznoSciodimych
budzetdw，aSaldoMakonta9930ZnaCZaStanZObowiaZan・

§48
1．WrozdzialeIIpolitykirach肌kowoSci・WParagrata（丸15−47uregulowanozasady

dokonywaniazapISdwksiegowychnakontachsyntetycznychstandardowouZywanych

doewidenqonowaniaoperaudotyczacychbudzetupowiatuitozardwnokont
uzwmych−W

dniu

sporzadzenia

polityki

rachunl00WOSci−W

StarOStWie

jak nie uZywanych・ale takich，ktdre w przyszloScL stosownie do podzeb，

mogaby uzywanewbiezac匂praktyceksiegoweJ・
2．Obowiazu南CyPlm（Wykaz）kontsyntetycznychprzeznaczonychdodokumentowania

operaqlgOSPOdarczychdokonywanychwramachbudZetupowiatuzawierazalacznik
nrldozarzadzenia．
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RozdzialIII
zasadyewidencjonowaniaoperacJlgOSPOdarczychwksiegach
rachunkowychprowadzonychdlapotrzebstarostwa
−pOWiatowejjednostkibudZetoweJ・

§49
1．Stosownie

do

powszechnie

obowiqz同色CyCh

przepISdw

prawa

wprowadza

sie systematyke kont syntetycznych sluzacych do dokmentowania operaql
gospodarczychwstarostwie，WSPOSdbokreSlonywnini＊zymrozdzialepolityki
rachunkowoSci．Prqjekty，ktdrych Zr6dl

魚nansowania sa Srodki pochodzace

zeZrddelzewnetrznychniepodlegaJaCeZWrOtOWi，WSZCZeg61noSciSrodkipochodzace
z budzetu UniiEuropがkiej，ksiegowane sa W Odrebnym r＊strze ksiegowym

widentycznysposdbjakoperaqieksiegowewstarostwienaposzczegdlnychkontadl
syntetycznychianalitycznychwzaleZnoSciodpotrzd〕Prqjektu・

2．KontaanalitycznetworzysiezgodniezzasadamiokreSlonymiw§10polityki

3．WramachplanukontokreSlonegowRozdzialeIIIpolitykirachunkowoSciwyroznia
siekontabilansoweorazpozabilansowe・
4．Konta

bilansowe

l）ZespbIO−

stosowane

W

StarOStWie

dzieli

sle

na

ZeSPOly

o

numerach

MajaektrwaIy，，obejmujenastepujacekonta：

a）kontoOll Srodkitrwale，

b）kontoO13

PozostaZeSrodkitrwak，

C）kontoO20

WartoSciniematerialneiprawne・

d）kontoO30

Dhgoteminoweaktywa魚nansowe，

e）kontoO71UmorzenieSrodk6wtrwalyChorazwartogciniematehalnych
lPraWnyCh，

f）kontoO72

UmorzeniepozostalychSrodkdwtrwalych，WartOSci
niematerialnychiprawnychorazzbiordwbibliotecznych，

g）kontoO73

h）kontoO80

0dpisyaktualiz南Cedhgoteminoweaktywamansowe

grodkitrwalewbudowie（inwestyqie）・

2）ZespdllJSrodkipienieZneirachunkibankoweMobejmujenastepLmcekonta：
a）kontolOI Kasa，
b）konto130

RachunekbieZacyjednostki，
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C）konto135

RachunekSrodk6W血duszyspe函negoprzeznacZenla，

d）konto136

Rachunekpahstwowych血duszycelowych

e）konto139Innerachlmkibankowe・
D konto140

3）Zesp612

Krdtkoteminowealdywa丘nansowe・

Rozrachunkiirozliczenia

ob辞m華nastepLhcekonta：

a）konto201Rozradhunkizodbiorcamiidostawcami，
b）konto221NaleznoSciztyduludochoddwbudzetowych・
C）konto222

Rozliczeniedochod6wbudzetowych，

d）konto223

Rozliczeniewydatkdwbud2etowych，

e）konto224

RozliczeniedotaqiibudzetowychorazplatnoSci

zbudzetuSrodkdweurop匂Skich，

O konto225
9

kom0226

Rozrachurkizbudzetaml，

DhgoterminowenaleznoScibudZetowe，

h）konto229

Pozostalerozradhulkipublicznoprawne，

i）konto231

Rozrachunkiztytuhwynagrodzeh・

j）konto234

pozostalerozrachunkizpracownikami，

k）konto240

Pozostalerozrachunki，

1）konto245

Wplywydowy）aSnienia

m）konto290

OdpisyaktualizuacenaleznoSci・

4）Zesp6Z4，，KosztywedhlgrOdz＊wiichrozliczenie
り

konto400

Amortyzaqa，

b）konto40l

ZuZyclematerialdwienergll

c）kom0402

Ushlgiobce

d）konto403

Podatkiioplaty

e）konto404

Wynagrodzenia

0

konto405

g）konto409

UbezpleCZeniaspoleczneiimeSwiadczenia
Pozostalekosztyrodzajowe

5）Zesp6m，，Przychody・dochodyikoszty
a）konto720
b）konto750

ob如enastep南ekonta：

ob匂muienasterujacekonta

PrzychodyztytutudochoddwbudZetowyCh
Przychody角nansowe・

C）konto751Kosztyfinansowe・
d）konto760

Pozostaleprzychodyoperacかe・

e）konto76l Pozostalekosztyoperacyjne

6）ZespdZ8，，Fundusze・reZerWyiwynikHnansowy
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ob辞m函nastepujacekonta：

a）konto800

Funduszjednostki，

b）konto810

Dota＊budzetowe，pIatnoScizbudzetuSrodkdweurop＊ich

。raZSrodkizbudzetunainwestyqe，
C）konto840

Rezerwyirozliczeniamiedzyokresoweprzychod6W・

d）konto851Zd｛衰tdowy血duszSwiadczehso直nych・
e）konto853

Funduszecelowe，

f）konto860

Wynik飼nansowy・

5．KontapozabilansowestosoWaneWStarOStWie：

1）kontoO93

grodkitrwaleipozostaZeSrodkitrwaleobce・

2）kontoO95

GruntyoddanewuZytkowaniewieczyste・

3）kontoO96

SrodkitrwateipozostaZeSrodkitrwalebedacewtrwarym
za膿牟dzie，

4）konto291

Zobowiazaniawarunkowe，

5）konto910

ZalegloSci，

6）ko血0940

NiepienieZnywkladwlasny，

7）konto975

Wydatkistnkturalne・

8）kom0976

wzajemnerozliczeniamiedzyjednostk別mi・

9）konto980

plannnansowywydatkdwbudzetowyも

10）konto981

plan飼nansowyniewygasq面ychwydatkdw・

11）konto998

zaangazowaniewydalk6wbudzetowychrokubieZacego，

12）konto999

zaangazowaniewydatkdwbudZetowydlprZySZZychlat・

§50

Rbntawspoh，0，，M扇面…刑，，，siuzqdoewidendi：
1）rzeczowegOmqiqtkutrwaiego，

2）wartoSeiniematerial砂，Chipraw砂eh，
3）jinansowegomqiqtkutrwaiego′
4）umorzeniamLZiqtku，

刃inwesかdi

1．KontoOll，lSrodkitrwale，，sh2ydoewidenqlStanuOraZZWiekszehizmnlqSZeh

wartoscipoczqtkow串rodkdwtrwarychzwiazanychzwykony酬madziaIalno的
starostwa，kt6renastepnleumarZaneSaWedhlgStaWekamonyzacymyChprzyjetych
wrozporzadzeniuwsprawieklasyHkadiSrodkdwtrwalych・DoSrodk6wtrwatych
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zalicza sie miedzyinnymi nieruchomoSci，W tym gnlnty・PraWO uZytkowania

wieczystegogmntu，budowleibudynki・
2・Nie podlegaJa∴uJeClu na koncie Oll Srodki trwale，ktdre ewidenqonue sle

nakoncieO13．
3．NakoncieOllpostronieWn可mltJeSleWSZCZeg61noSci：
1）przychodynowychlub uzywanych SrodkdwtrwalychpochodzaCyChz zakupu

gotowychSrodkdwtrwaIychlubzeSrodk6wtrwalychwbudowie・
2）warto霧ulepszehzwiekszajacychwartoSCpoczatkowagrodk6wtrwalych，

3）przychodySrodk6wtrwalychnowoujawnionych，
4）nieodplatneprzejecieSrodk6wtrwalych，
5）zwiekszenie wartoSci poczatkow匂

Srodkdw trwalych dokonywane wskutek

aktualizaQiiichwyceny・

4．NakoncieOllpostronieMaujmuesleWSZCZeg61noSci：
1）wycofanieSrodkdwtrwalychzuywaniawskutekichlikwidaqiizpowodu：
a）zniszczenia，

b）zuZycia，
2）sprzedazSrodk6wtrwalych，
3）nieodplatneprzekazanieSrodkbwtrwalych，
4）ujawnioneniedoborySrodkdwtⅣalych，
5）zmniejszenie wartoSci poczatkowej Srodk6w trwalych dokonywane wskutek
aktualizaqilichwyceny・

5．Do szczegdlowq ewidenqlSrodkdw trwalych shLZaksiegllnWentarZOWe Srodkdw
trwalychoraztabeleamortyzacyme・

6．Ewidenqaszczeg610wakontaOllpowimaumo如WiaCustalenieosdblubkomdrek
organizacyInyCh，ktdrym powierzono Srodki trwate oraz prawidlowe obliczenie

amortyza擁，ZgOdnie z obowiaztmcym rozporzadzeniem w sprawie klasyfikaqii

Srodk6wtlWalych．
7，∴Konto Oll moze wykazywac saldo Wn，ktdre oznacza starしSrodkbw trwalych

wwartoScipoczqtkowg・

§52
1．

Konto O13，，PozostaIeirodkitrwaIe，，shLZy do ewidenqlStanu OraZ ZWi＊szeh

izmnlqSZehwartoScipoczatkowqIPOZOStalychSrodk6wtⅣalych・aWleCgrOdkdw
trwalych

umarzanych

jednorazowo

w
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mieslaCu

Wydaniaich

do

uzywania・

NakoncieO13niepodlegaJaLyeCluSrodkitrwale，kt6reewidenqo叫eSlenakoncie

2．NakoncieO13postronieWn可mL＊siewszczeg61noSci：
1）pozostaleSrodkitrwaleprz加tedouzWaniazzakupu，
2）pozostaleSrodkitrwaleotrzymanezeSrodkewtrwatychwbudowiejakopierwsze
WyPOSazenle，

3）nadwyZkipozostalychSrodk6wtrwalyChwuzywaniu・
4）nieodpktnieotrzyrnanepOZOStaleSrodkitrwale・

3．NakoncieO13postronieMaujmuJeSleWSZCZeg61noSc1
1）wycofaniepozostalychSrodkdwtrwalychzuzywaniazpowodu：
a）likwida前ZniszczeniahbzuZycia，

b）sprz由波y，
C）nieodplatnegoprzekazania・

d）Z鴎Ciazewidencjisyntetycznej・
2）ujawnioneniedoborypozostaZychSrodkdwtrwalychwuzywmiu・

4．Ewiden函SZCZegdlowadokontaO13jestprowadzonawksiegaChinwentarzowych
pozostalychSrodkdwtrwalych・

5．KontoO13mozewykazywaesaldoWn・kt6rewyraZawartOSCpozostalychSrodk6w

trwalychzn函ujacydhsiewuZywaniuwwartoScipocz軸OWg・

1．Konto O20，，WartoSciniemateriaLneiprawne・・S批y do ewidenm stanu
oraz zwiekszehizmniqSZeh wanOScipocz＊Owq wahoSciniematehalnych
lPraWnyCh・

2．NakoncieO20postronieWn可mujesleWSZCZeg6lnoScizv丞kszeniestamWartOSci
poczatkowejwalt（応ciniematehalnychiprawnychztytuhl：
l）zakupu，
2）nieodplatnegootrzymania・

3．NakoncieO20postronieMauJmLyeSleWSZCZeg61noScirozchddwartoSci

4．EwidenqaszczegdlowadokontaO20jestprowadzonawksiegachinwentarzowydl
wartosciniematerialnychiprawnych・

5．Ewidenqaszczeg610wapozwalanaustalenieos6bikomdrekorganizacymych・ktdrym
powierzonowadOSciniematehalnelPraWne・WyodrebniasleemalityczniewartoSci
niematerialnelPraWneumarzaneWCZaSieiJednorazowo・
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6．KontoO20moZewykazywaCsaldoWn・ktdreoznaczastanWaHOSciniematehalnydh
lPraWnychwwartoSclpOCZatkoweI・

1．Konto O30，，Diugoterminowe aktywa∴finansowe・・shzy do ewidend
d鴫Oteminowychaktyw6W丘nansowych・aWSZCZeg61noSck

l）akqiiiudzia16Wwobcychpodmiotachgospodarczych，

2）akdiiimych dhlgOteminowych papierdw wanoSciowyCh・traktowanydl
jakolokatyoterminiewykupud鷹szymniZrok・
2．NakoncieO30postronieWnujmuJeSleWSZCZeg61noScl
l）nabyciedhgoteminowychaktywdw宜nansowydl，

2）zwiekszeniewartoScidhlgOteminowychaktywdw血nansowychwszczeg61noSci

a）kapitalizadiodsetek od dhlgOteminowych papierdw wanoSciowych・

jeZehwypZatanastepuiewokresiedluZszymniZ12miesiecy，
b）podwyzszeniekapitahlZakladowegospdlki，ktdrdjednostkajestwlaScicielem・
zkapitahzapasowegolubrezerwowego・

3．NakoncieO30postronleMa可muesiewszczegdlnoScizmni彊eniestanu
dhlgOterminowychaktywdw血ansowychawszczeg61noSci：

1）wycofanieudzia16wzespdlek・

2）sprzedaL udzia16W・akdiobcych，bondw obligadii恥lubich wykup

3）uzyskanie skladnik6w masylikwidadilub upadZoSci（Srodkipieniehe

lubrzeczowe）wwynikulikwidamspblki，Wkt6r鉦ednostkaposiadaakqje

4）przekwali的wanie

dhgoteminowych

aktyw6W

魚nansowych

4．Ewiden＊szczegdbwadokontaO30prowadzisiewedhgtytuZdwdlugoteminowych
aktywdwnnansowyCh・

5．KontoO30mozewykazywaCsaldoWn，ktdreoznaczaWartOSCdrugoterminowych
aktywdw缶nansowych

§55
1．Konto

O71，，Umorzenie

lI）raWnyCh

Srodkbw

trwaIych

oraz

wartoSci

niematerialnych

S庇ydoewidenqlZmnlgSZehwartoScipoczatkowe声rodkdwtrwalych

orazwartosciniematerialnychiprawnych，ktdrepodlegaJaumOrZeniuwedhlgStaWek
amorlyzacyJnyCh stosowanych w jednostce・Odpisy morzeniowe dokonywane

sawkoresponden函Zkontem400・
2．Na

koncie

O71po

stronie

Wn

LUmue

Sle

W

SZCZeg61noSci

wyksiegowanie

dotychczasowego umorzenia Srodk6w trwalych oraz wartogci niematerialnych
iprawnychumarzanychwpeheiwartoSciwmiesiacuoddaniadouzywaniaztytuh：
1）likwidaqiizpowoduzuZycialubzniszczenla，
2）sprzedazy，
3）nieodplatnegoprzekazania，

4）W】函czeniazewidencjiksiegow匂，
5）wylaczeniazewidencjiksiegowejiloSciowo−WartOSciowふ
6）niedoborulubszkody・

3．NakoncieO71postronieMa可mLUeSleWSZCZeg61noSci：
1）Odpisyumorzeniowenaliczoneodnowych・WydanychdouywaniaSrodkdw
trwalych oraz wartoSci niematerialnychi prawnych（Odpisy te obciaz的

odpowiedniokosztylub乱ndusze），
2）odpisy

umorzenia

dotyczace

nadwyzek

Srodk6w

trwalych

oraz

wartoSci

oraz

wartoSci

niematerialnychiprawnych，
3）odpisy

umorzenia

dotyczace

nowych

Srodkdw

trwaiych

niematerialnychiprawnychotrzymanychnieodplatnie，
4）odpisy

umorzenia

od

pozostalych

Srodk6w

trwalych

otrzymanych

jakopierwszewyposaZenieobiektus宜nansowanegozeSrodkdwnaSrodkitrwaIe

4．Ewiden函SZCZeg6Zowado konta O71jestprowadzonawedhg zasadpodanych
wwyjaSnieniachdokontOlliO20・
5．KontoO71moZewykazywaCsaldoMawyraZajacestanlmOrZeniawartoSciSrodk6w
trwalychorazwartoSciniematerialnychiprawnych・

37

§56
1．KontoO72，，UmorzeniepozostalychSrodkbwtrwalych，WartOSciniematerialnych
lPraWnyChorazzbiorewbibliotecznych，，shzydoewidenqlZmmeJSZehwartoSci
poczatkowej z tytuh umorzenia Srodkdw trwaIych・WartOSciniematerialnych

iprawnychoraz zbiordwbibliotecznych・pOdlegaJaCyChumorzeniujednorazowo
wpelnejwartoSci，WmieslaCuWydaniaichdou乞ywania・
2．Na

koncie

O72po

stronie

Wn

LUmUe

Sle

W

SZcZeg61noSci

wyksiegowanie

dotychczasowego umorzenia Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych
iprawnychumarzanychwpeln匂WartOSciwmiesiacuoddaniadouZywaniaztytuh‥
1）likwidaqiizpowoduzniszczenialubzuZycia，
2）sprzedazy，
3）nieodpIatnegoprzekazania，

4）wyZaczeniazewidencjiksiegOWかloSciowo−WartOSciow句，

5）niedoborulubszkody・

3．N。koncieO72postronieMa可m叫eSiewszczegdlnoSci：
1）Odpisyumorzeniowenaliczoneodnowych，WydanychdouzywaniaSrodk6w
trwalych oraz wartoSci niematerialnychi prawnych（Odpisy te obciaz勧

odpowiedniekosztylub血ndusze），
2）odpisyumorzeniowe dotyczacenadwyZek Srodkdw trwalych oraz wartoSci
niematehalnychiprawnych，
3）Odpisy

umorzenia

dotyczace

nowych

Srodk6w

trwalych

oraz

wartoSci

niem庇五alnychiprawnychotrzymanychnieodpねtnie，

4．Umorzeniejestksiegowanewkorespondenqiizkontem401・
5．Konto O72mozewykazywac saldoMa，ktdrewyraZastanumOrZeniawartoSci

poczatkowqSrodkdwtrwalychorazwartoSciniematehalnychiprawnychumorzonych
wpelnejwartoSciwmiesiacuwydaniaichdouzywania・

§57
1．Konto O73

OdpiSy aktualizujace dIugotermhowe aktywa鯖mnsowe，

sluLy

doewidenqiodpis6waktualizLmCyChd鴫Otemlinoweaktywa丘nansowewskutek
trwateiutratywartoScidhgoteminowychaldywdw缶nansowych・

2．NakoncieO73postronieWnLJmuJeSleWSZCZeg61noSci：
1）przywbcenie

utraconej

wczeniniej

finansowych，
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wartoSci

dhlgOteminowych

aldywdw

2）korekty

∞ny nabycia（zakupu）dhlgOteminowych aktywdw

魚nansowych

o uprzednio dokonany odpis z tytutu trwatej utraty wartoSci・W prZyPadku

ichsprzeda乞ylubimejfbmyzmianywIasnoSci，
3）korekty ceny nabycia（zakupu）dhlgOteminowych aktyw6w nnansowych
o uprzednio dokonany odpis z tytuh trwateiutraty wartoSci・W PrZypadku

ichprzekwali紋owaniadokrdtkoteminowychaktywdw免nansowych・

3．Nakoncie O73po stronieMalりmue SleW SZCZegdlnoScizwiekszenie odpisdw
aktualizuJaCyChdhgoteminoweaktywa丘nansowe・

4．Ewiden函SZCZegdlowa do konta O73prowadzi sie wedhlg tytutdw odpisdw
dhgoteminowychaktyw6wnnansowych・

5．KontoO73moZewykazywaCsaldoMa，ktdreoznaczawartoS60dpisdwaktualiz1両CyCh
dhgotemlnOWeaktywa五nansowe・

§58
1．K。nt。080

SrodkitrwaIewbudowie（inwestycje）

stuZydoewiden函kosztdw

inwestyqlrOZPOCZetyChorazrozliczeniakosztdwtychinwestyqlnauZySkaneefekty・
NakoncieO80ksieguesleWSZCZeg61noSci：
1）kosztydotyczaCebudowySrodkdwtrwalych・
2）ulepszenieSrodkdwtrwalych，

3）zakupySrodkdwtrwalych・

2．Poprzez旦睦nalezyrozmieCwszczeg6lnoSciprzebudowe，rOZbudowe・Wtym
takZe doposaZenie w czeSci skladowei peryferyjne・rekonstnk轟adapta擁

lubmodemizade，ktdrepowod直之ewartc需亘りAkowadanegoSrodkatrwalego・
pozakohczeniuulepszenia，PrZeWyzSZaWamDgCposiadanaprzeztenSrodektrwaly
pIZyPrZ鵬CiudouzWania，ZaSkosztyulepszeniaprzekraczaJaWartOfSCokreSIona

w。．t．16。St．3ustawyopodatkudochodowymodosdbprawnych舟3・500zl・WartoSC
uLytkowaSrodkatrwalegomierzonajestokresemuzywania，ZdolnoSciawytw6rcza，
kosztamieksploataql，atakzeimymistosowanymlmiarami・

3．Wprzypadkuniespehieniaprzes血ekokreSlonychwust・2ninlqSZegOparagra瓜
poniesionenakhdykwali丘kLJesiedo重囲addwremontowvQh
4．NakoncieO80，POStrOnieWnuJm−UeSlepOniesionekosztyrobdt，dostaw，uS鴫

dotyczace Srodk6w trwalych w budowie realizowanych zardwno przez obcych
wykonawc6W，jakiwewlasnymzakresie・aWSZCZegdlnoSci：
1）poniesione koszty dotyczaceinwesty串（Srodkdw trwaZych w budowie）
realizowanychzar6wnoprzezobcychwykonawc6W・jakiwewねsnymZakresie・
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2）Poniesione koszty ulepszenia Srodka trwa圭ego（przdbudowy，rOZbudowy，

rekonstrukqii，adaptacjilubmodemizaqii），ktdrepowodujazwiekszeniewartoSci
uzytkow匂Srodkatrwalego，
3）nieodpZatneotrzymanie（przych6d）Srodk6wtrwatychwbudowie・

5．

NakoncieO80，POStrOnieMaLUmLyeSleWartOSC＝JZySkanychefektdwzeSrodkdw
trwalychwbudowie，aWSZCZegdlnoSci：
1）warboS冶∴uzyskanych e危ktdwinwestycyjnych w postaci przyietych
do uzywania Srodk6winwestycyjnych oraz s丘nansowanych ze Srodkdw
nainwestyqewartoSciniematerialnychiprawnych，

2）rozch6dsprzedanychSrodk6wtrwalychwbudowie，
3）rozchddnieodplatnieprzekazanychSrodkdwtrwalychwbudowie・

6．Ewidenqaszczeg610wa do kontaO80jestprowadzonadlaposzczeg61nych zadah
inwestycyJnyCh・
7．

Konto O80moze wykazywaC saldo Wn，kt6re oznacza koszty Srodkdw trwalych

wbudowieiulepszeh・

§59
Rbnlaze坤OluI，，Srodkipien嬢neiraehunkibanko｝彬

siuzqdoewiden

ji：

1）kraioTtyChizagraniczTV）ChSrodkbwpieniezIV，Chp′ZeCho一年yWa7yChwkasach，

2）krbtkotermino均，ChpqpierbwwartoScio砂，eh，

3）kralowychizagrani

ZTyCh Srodkbw pienie27リChlokowalyCh na rachunkach

wbankach，
4）udziehrych pr・ZeZ banki kreみ，t6W∴w krqio砂，Chi zagranicz7gCh Srodkach

p〜enie2秒Ch，
5）inTyChkrqiowychizagranieznychSrodtbwpienieZlyeh・

KontazeやOlulmqiqodzwierciedlae qeraGiepienie2neorazobrob）istaTy，Srodkbw
pleniez′yChorazkrbtkotermino

yChp

PlerbwwartoScioMyCh・

§60
1．

KontolOl

Kasa

shzy do ewidencji krajowychi zagranicznych Srodk6w

plenleZnychzn勾d函CyChsiewkasiestarostwa・
2．

NakoncielOIpostronieWnLtjmlueSleWSZCZeg61noSci：
1）wplywySrodkdwpienie血ych，
2）nadwyZkikasowe・

3．

NakoncielOIpostronieMaLjmlHeSleWSZCZeg61noSci：
1）rozchodySrodkdwpienieZnych，
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2）niedoborykasowe・

4．

Ewidenqaszczeg6宣OwadokontalOIprowadzonaJeStWfbmieraport6wkasowych・

5．

KontolOlmoZewykazywaCsaldoWn，ktdreoznaczastangot6wkiwkasie・

§61
1．

Zapisynakoncie130，，Rachunekbiezacyjednostki

dokonywanesanapodstawie

wyciqg6wbarkowych，iwkonsekwenqlPOWinnazachodziipeZnazgodnoSCzaplS6w
miedzyjednostkaabankiem・

2．

Konto130moZewykazywaCsaldoWn，ktdrewszczegdlnoScioznaczawplywy：
1）Srodkdw budzetowych otrzymanych na realizacje wydatk6w budZetowych

starostwazgodniezplanem五nansowym，Wkorespondendizkontem223，
2）ztytuhlZrealizowanychprzezstarostwodochod6wbudzetowychwkorespondenqii

wszczeg61noScizkontemlOli2211ubimymw挑ciwymkontem，
3）uznaniaztytuh10mylekibkddwbalkowychorazichkorekt，Wkoresponden函

zkontm245．
3．

NastronieMakonta130可ml均eSle：
1）zrealizowane wydatki budzetowe zgodnie z planem宜nansowym starostwa，

wtymrdwnieZSrodkipobranezkasynarealizaqewydatkdwwkorespondencji
zwlaSciwymikontamizespohl，2，4，71ub8，
2）przekazaniedotacjibudzetowychwkorespondencjizkontem224，
3）okresowe pIZelewy dochod6w budZetowych do budZetu，W korespondenqii

zkontem222，
4）obciaZeniaztytuhomyZekibZeddwbankowychorazichkorektwkoresponden函
zkontem245．
4．Ewidenqeszczegdlowadokonta130wzakresiedochod6wiwydatkdwprowadzi
sie wedhg podzialek klasy丘kadi dochoddwi wydatkdw zgodnie z przepisami

zawartymiwrozporz如zeniuwsprawieklasy五kacjibudZetow屯

5．

Konto130moZewykazywa6saldoWn，ktdreoznaczastanSrodkewbudzetowych
narachunkubieZacymstarostwa．Saldokonta130rdwneJeStSaldusaldwynikajacych
zewidenqlSZCZeg6ZowqlPrOWadzonejdlakont：

1）wydatk6wbudzetowych；konto130wzakresiewydatkdwbudzetowychmoze
wykazywae saldoWn，ktdreoznaczastanSrodkdwbudZetowychotrzymanych
narealizaqewydatkbwbudzetowych，aniewykorzystanychdokohcaroku，

2）dochoddwbudZetowych；konto130w zakresiedochoddwbudzetowychmoZe
wykazywaC saldo Wn，ktdre oznacza starIL Srodk6w budZetowych z tytuh1
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zrealizowanychdochoddwbudZetowych，ktdredokohcarokuniezostalyprzelane
dobudZetu．

§62
1．Konto135

Rachunek Srodkbw請nduszy specjaInego przeznaczenia

shlzy

doewidenql Srodkdw魚mduszy specjalnego przeznaczenia，W a SZCZeg61noSci

ZakladowegoFunduszuSwiadczehSoqalnychiimych請nduszy・ktdrymidysponue
StarOStWO．

2．

Nakoncie135postronieWn可mlUeSleWSZCZeg61noSci：
1）wplywy Srodkdw請nduszy spe函lnego przeznaczenia・W a SZCZegblnoSci
Zakladowego Funduszu Swiadczeh Socjalnychiimych mnduszy，kt6ryml
dysponuJeStarOStWO，

2）OprocentowanleSrodkdwnatychrachunkach，

3）uznaniaztytuhomylekibled6wbankowychorazichkorektwkorespondencji

zkontem245，
3．

Nakoncie135postronieMaujmLyeSleWSZCZeg61noSci：
1）rozchodySrodkdw ztytuhl丘nansowaniadzialalnoSciobjetej poszczeg61nymi
hmduszami，
2）Oplatypobieraneprzezbankzwiazanezprowadzeniemrachunku，

3）obci牢eniaztytuhomylekibIeddwbankowychorazichkorektwkorespondendi

zkontm245．
4．Konto135mozewykazywaC saldoWn，kt6reoznaczastanSrodkdwplenieZnych
narachunkachbankowych血nduszy・

§621
1．Konto136，，Rachunek pahStWOWych mnduszy celowychllstuZy do ewidenql

Srodkdw plenleZnych pahstwowydl thnduszy celowych zgromadzonych
nawyodrebnionymrachunkubankowym・

2．Nakoncie136postronieWnujm可esleWSZCZegdlnoSci：
1）wplyw Srodk6w publicznych z tytuh przychoddw wIasnych okreSlonych

wustawach，WSZCZeg6lnogciSrodk6wPFRON・
2）naliczoneprzezbankoprocentowanieSrodkdw，

3）uznaniaztytuhlOmykkibled6wbankowychorazichkorektwkorespondenqii

zkontcm245．
3．Nakoncie136PostronieMaLjmuesleWSZCZegdlnoSci：
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1）rozchodySrodk6wztytuhl角nansowaniadzialalnoSciobjeteiposzczeg61nymi
nmduszaminp．PFRON，
2）obci牢eniabankowekosztamiprowadzeniarachunku・

3）ObciaeniaztyduluomyIekibleddwbankowychorazichkorektwkorespondendi
zkontem245．
4．Konto136mozewykazywaCsaldoWn，ktdreoznaczastanゑrodkdwplenie2nych
naradhunkachbankowychmnduszy・

§63
1．Konto139，，Innerachunkibankowe，，S膿ydoewidenqlOPeraqjidotyczacych

srodk6wpienieznychwydzielonychnaimychrachunkachbankowychnizrachmki
bieZaceispe函nego przeznaczenia・Konto139uzywa sle W SZCZegdlnoSci

do dokumentowania operaql plenleznych w zakresie gospodarki gmmtami
inieruchomoSciaminalezaCymidoSkarbuPahstwaorazsumdepozytowych・

2．Nakoncie139postronleWn可mLPeSleWSZCZeg61noSci：

3）wplywywydzielonychSrodkdwpieni軸ychzrachunk6wbiezacychorazsum
depozytowychinazlecenie，
4）oprocentowanieSrodk6wnatychradhunkach，

5）uznaniaztytuh10mylekibled6wbankowychorazichkorektwkoresponden函
zkontem245．
3．N。koncie139postronieMaujmuJeSleWSZCZegdlnoSci：
1）wyplatySrodk6wpieni叫yChdokonanezwydzielonydlraChunkdwbankowych，
2）Oplatypobieraneprzezbankzwiazanezprowadzeniemrachuku，

3）obck埠eniaztytuhomylekibleddwbankowychorazichkorektwkorespondendi

4．Ewidenqaszczegdlowadokonta139jestprowadzonawedhlgrOdzかwSrodkdw
wydzielonychgldwnieztytuhl：

1）sumdepozytowych，

2）operadipieni軸ych w zakresie gospodakigruntmiinieru（momoSciami
naleZacymidoSkahuPahstwa・
3）sumnazlecenie，
4）czek6wpotwierdzonych・

5．Saldo konta139

powimo wykazywac peha zgodnoSC zapIS6w jednostki

zksiegowoSciabanku・
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6・

Konto139moze wykazywae saldo Wn，ktdre oznacza stan Srodkdw pieniemych
Zn句dl萌CyChsienaimychrachunkachbankowych．

§64
1・

Konto140

Krbtkoterminowe∴∴aktywa∴nmnsowe，，suzy do ewidendi

krdtkoteminowychpapierdw wartoSciowych（np．akde，Obligaqje，bony skarbowe）

iinnych Srodkdw plenleZnych，kt6rych wartoSC wyra20naJeSt Zardwno

WWaluciepoIskiejjakiwwalucieobcej（np．czekiiweksleobce）．
2・

Nakoncie140postronieWnLJmLUeSleWSZCZeg61noSci：
1）zwiekszeniestanukrbtkoteminowychpapierdwwartoSciowychiimychgrodk6w
Pienieznych，gldwnieztytuh：
a）zalmpuobcychpapier6wwartoSciowychprzeznaczonychdoobrotu，
b）otrzymaniaczekdwobcych，
C）przyjeciaweksliobcych，

3．

Nakoncie140postronieMaLtimuesleWSZCZegdlnoSci：

1）zmni匂szeniestanukr6tkoteminowychpapierdwwartoSciowychiimychSrodk6w
Pieniemych，gI6wnieztytuZu：
a）sprzedazykr6tkotenninowychpapier6wwartoSciowych，

b）realizaQiiczek6wobcychprzezbank，
C）wykupuweksliprzezdhlZnlkalubbank，

4．

Ewidenqaszczegdlowadokonta140jestprowadzonawedhg：
1）rodzi的W

POSZCZegdlnych

skladnik6w

krdtkoteminowych

papierdw

WartOSciowychiimychSrodk6wplenleznych，
2）poszczegdlnych walut obcych

−

dotyczy krdtkoteminowych papierdw

WartOSciowychiimych Srodkdw plenle血ych wyraZOnyCh w walucie poIskiej

iobc匂，
3）osdbodpowiedzialnychzapowierzoneimkr6tkoteminowepapieyWartOSciowe
iimeSrodkipienleZne．
5．

Konto140

moze wykazywaC saldo Wn，ktdre oznacza stan krdtkoteminowych

PaPlerbwwartoSciowychiimychSrodk6wplenleZnych，
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Rbnia独P

融2，，Rozraehunkiiro荻enia，・stuzqwstarostwiedoewidendikrqio仰h

izagraniczTyChrozrachunkbworazrozliczeh・

KontazeP，Otu2shLZqdoewidendiirozliczehSrodkbwbud2eto砂）Ch・明agrOdZeh，rOZliczeh
niedoborbw，SZkbdinadvy2ek orazin7gCh rozliczeh zwiqzalV

h z rozrachunkami

Ewidendaszczegbiowadokontzespolu2moZebyeprowadzonawedlugpodZiaiek
klasyG的ibudzetoweiiumozliwiaewyodrebnienieposzezegblmhgruprozrachunkbtu
rozliczeh ustalenieprzebieguiehrozliczehorazstanunaleznoSci・rOZliezeh・rOSZCZeh

やOr1第hizobowiqzahwedlugkontrahentbw・

§66
1．Konto201

Rozrachunkiz odbiorcanhidoStaWCami，，stuZydo ewidenql

rozracht血kdwiroszczehkriowychizagranicznychztydphldostaw，rOb6tiushg，
wtymr6wniezzaliczeknapoczetdostaw・rObdtiushg・atakienaleZnoSciztym
przychod6W免nansowych・

2．Nakoncie20lpostronieWnl扉m房SleWSZCZegdlnoSci：
1）przypisnale血05ciztydsprzedaZyushlg，PrOduktdw，matehah5W，tOWar6w
iSrodkdwtrwalych，

2）zaplatezobowi雀Zahzadostawyiuslugi，
3）odpisyzobowiazahprzedawnionychiumorzonych，

4）naliczonerdznicekursowewalutobcychzwieksz蒔ewanogCnale允舶高ci
od odbiorc6W，Wyraかych w walutach obcychizmni＊Z綱Ce WartOiSC
zobowiazahwobecdostawc6W・

3．Nakoncie201postronieMa可muJeSleWSZCZeg61noSck
l）przypiszobowi年Zahztytuhldostawtowar6W，rOb6tiushlg・

2）przypiszobowiazahwobecdostawc6wztydmwymagalnychodsetekikar

mownyd，
3）WplywnaleznoSciizaliczekododbiorcdw，

4）uznanereklama＊odbiorc6wikorektyzmni匂SZ袖enaleかOSciztydh
sprzedaZyproduktdw，

5）naliczonerdZnicekursowewalutobcychzmni＊Z函enaleZnoSciododbiorcdw
izwiekszajaCeZObowi魯Zaniawobecdostawc6W・

4．Ewidengeszczeg610wadokonta201prowadzisleWedhlgkontnhentdwIPOdzialek
klasyfikaqiibud2etow屯
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5．Nale血OSciizobowiazaniaprowadzonesawukladzieumoZliwiaJaCymSPOrZadzanie
sprawozda五島nansowychibudzetowych・

6．PrzypIS6wzobowiazaninaleZnoScidotyczacychoperaqlgOSpOdarczych・Oktdrych
mowa w ust．lninlqSZegO Paragram dokonLye Sie do piatego dnia mieslaCa
nastepLUaCegO

pO

miesiacu

sprawozdawczym・a

W

prZyPadku

kohca

roku

obrachunkowegododnia25stycznia・

61．wydatkizW南ZaneZbiezacadzialalno的jednostkiponoszonezgodniezzawartml
umowamiwstalychokresachczasowych（m・in・media・uShlgitelefbniczne・POCZtOWe

itp．）LJm垂SiewksiegachrachunkowychwiloSciodpowiad＊C串czbietychokres6w
w rokuobrotowyn．W zwiaZkuzpowyzszym dopuszcza slemO揖woS t南Cla
wksiegachrokunastepnegokosztdwdotyczacychrokupoprzedniego・JeZeli‥

1）dokumentobciaZa彊Cyjednostke tymikosztamiwystawionyzostalw roku

2）zachowanazostahwyZejwymienionazasadaksiegowaniawydatkdw，

3）spos6bnaliczaniawydatkdworazichwysokoSCnieuleglyznaczaceizmianie
wpordwnaniuzodpowiednimokresemrokupoprzedniego・

7．PrzyplS6W，Oktdrychmowawust・6dokonuJeSleWOparCiuozewnetrznedokunenty
zrddIowe，PrZyCZymOZaliczeniuzobowiazanialubnale血Scidodanegookresu

sprawozdawczego decyduje data wpZwu dokumentu ksiegowego do wydziahl
五nansowegostarostwa・

8．Nakoncie201nieuimujesienaleznoScistarostwaztytuhdochoddwbudZetowych・
9．Konto201moze wykazywaC dwa salda・Saldo Wn oznacza stan naleZnoSci・

asaldoMastanzobowiazah・

§67
1．Konto221

NaleznoSciztytuludochoddwbudzetowych男sluzydoewidencji

nale血OScistarostwa z tytuh dochod6wbudZetowych・ktdrych temin platnoSci

przypadanadanyrokbudzetowy・
2．N。k。n。ie22lpostronieWnujmuJeSleWSZCZeg61noSci：
1）przypisanenadanyrokbudzetowynaleZnogciztytuhdochod6wbudzetowydl，

2）zwrotynadphtztydlludochod6wnienalezniewpIaconychluborzeczonych
dozwrotu．

3．Nakoncie22lpostronieMa可mLUeSleWSZCZeg61noSci：
1）wl函bynaleznoSciztytuhdodhoddwbudZetowych・
2）odpisy（Zmni華Zenia）nale血OSci・
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4．Ewidenqeszczegdlowadokonta22lprowadzisie‥
1）wedtugdhJZnik6W，

2）wedhlgPOdzialekklasy飲a函budZetowej・
5．PrzyplSdwnaleznoScidotyczacychoperaqlgOSpOdarczych，Oktdrychmowawust・l
ninlqSZegO Para伊魚dokonuJe Sie do siddmego dnia mieslaCa naStepuJaCegO

po miesiacu sprawozdawczym・a W PrZyPadku kohca roku obrachm心持WegO

dodnia25stycznia・
6．PrzypIS6W，Oktdrychmowawust・5doko叫eSleWOparCiuozewnetrzneiwewnetrzne
doktmenty

Zr6dbwe，PrZy

CZym

O

Zaliczeniu

naleznoScido

danego

okresu

sprawozdawczego decydLJe datawpbrwu dokumentuksiegowego do wydzia山
鳥nansowegostarOStWa・

7．Konto221moZe wykazywaC dwa salda・Saldo Wn oznacza stan naleznoSci

ztytuhdochodewbudzetowych・aSaldoMastanzobowiazahstarostwaztytuhnadplat
wtychdochodach・

§68
1．Konto222，，RoznczeniedochodbwbudLetowych

shlZydoewidenqlrOZliczenia

zrealizowanydlprZeZStarOStWOdochod6wbudZetowych・

2．Nakoncie222po stronieWnujm垂Siew szczeg61noScidochodyprzelane
przezstarostwonarachunekbudzetuwkorespondenqizkontem130，aWprZypadku

przekazywania dochoddw uzyskanych w zakresie gospodaki gmmtami

inieruchomoSciaminaleZacymido SkamPahstwaorazdochoddwuzyskanych
wzakresiewylaczehglunt6wzprodukQiirolnei・Wkorespondendizkontem139・

3．Nakoncie222postronleMauJmuJeSleWSZCZegdlnoSciokresowelubroczne
przeniesienianapodstawiesprawozdahbudzetowych，Zrealizowanychdochoddw

budzetowychnakonto800・
4．Konto222mozewykazywaCsaldoMa・OZnaCZ明CeStandochod6wbudZetowych
zrealizowanych，alenlePrZelanychnarachunekbudzetu

5．Saldokonta222ulegalikwidampoprzezksiegowanieprzelewudobudzetudochod6w
budzetowychpobranych・lecznleP雌eLanych do kohcaroku，Wkorespondenql
zkontem130．

1．Konto223

RozHczeniewydatk6wbudLetowych・，shゆdoewidenqlrOZliczenla，

zrealizowanychprzezstarostWOWydatkdwbudzetowydhorazwydatkdwwramach
wsp錐nansowaniaprogramdwlprqiektdwrealizowanychzeSrodkbweurop＊ich
przewidzianychwjegoplanie丘nansowym・

2．Nakoncie223postronieWnuim函Siewszczeg61noSciokresowelubroczne
przeniesienla・naPOdstawiesprawozdahbudzetowych・Zrealizowanychwydatk6w

budzetowyChorazwydatkdwwramadhwsp鋪nansowmiaprogramdwiprqjekt6w
realizowanychzeSrodkdweurop匂Skichnakonto800・
3．Nakoncie223po stronie Ma，W korespondenqlZ kontem130・umue Sle

wszczegdlnoSciokresowewplywySrodkdwbudZetowyChodzymmyChnapokrycie

wydatk6wbudzetowychstarostwaOraZWydatk6wwramachwspdmnansowania
programdwiprqidktdwrealizowanychzeSrodkdweurop＊ichorazokresowewplywy
SrodkdwprzeznaczonyChdladysponentewnizszegostopma・

4．Ewidenqaanalitycznapowimapozwala6naustaleniestanurozliczehzdysponentami
nizszegostopnlaWpOdzialenajednostki，PrOgl・amylPrqiekty・

5．Nakoncie223

mujesierbwniezOPera＊zwiazanezprzepbnweLmiSrodk6w

europ＊ichwzakresie・WktdrymSrodkitestanowiadochodyj・S・t・
6．Konto223mozewykazywaCsaldoMa，kt6reoznaczastanSrodk6wbudzetowych
otrzymanychnapokryciewydatkdwbudzetowych，leczniewykorzystanychdokohca
roku．Saldokonta223ulegalikwidadipoprzezksiegowanieprzeleWnaraChunek
budZetu Powiatu grodkdw plenieZnych niewykorzystanych do kohca roku，

wkorespondenqiizkontem130・

1．Konto224

RozLicZeniedotaciibudLetowychorazpIatnoScizbu庇etuSrodk6w

europek瀧ch，，shJZydoewidenqlrOZliczenlaPrZeZOrgandotuJaCyudzielonychdotadi

budzetowydh・

2．Nas億OnieWnkonta224ujrmuesieWartOSCdotaqiiprzekazanydhprzezorgandotLmcy
wkoresponden函Zkontem130・
3．Na

stronie

Ma

ewidenqonue

sle

WartOSC

dotaqluZnanyCh

za

wykorzystane

i．ozli。Z。ne，Wkorespondencjizkontem810・
4．Ewidenqaszczegdlowaprowadzonadokonta224powimazapewniCmozliwoSC
ustaleniawartoSciprzekazan匂dotaql・Wedhgjednostekorazprzeznaczeniadotaql・
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5．SaldoWnkonta2240ZnaCZaWartOSCniewykorzystanych・nierozliczonychdotaql
lubwartoSddotaQjinaleznychdozwrotuwroku・Wkt6rylnZOStatyprzekazane・
6．RozliczoneiprzyplSanedozwrotudotaqjezaliczanedodochoddwbudzetowych・
saLJmowanenakoncie221，・NaleZnoSciztytuhldochoddwbudzetowych

・

§71
1．Konto225

RozrachunkizbudLetam．証・shlzydoewidenQjirozrachmkdwzbudzetem

pahstwaibudzetamiimychjednosteksamorzaduterytohalnego・WSZCZegdlnoSci

ztytuhdotadLpodatkdw，nadwyZekSrodkdwobrotowych，nadphtwrozliczeniach
zinnymibudzetami・Ponadtonakoncie225ewidenqjon函SierozrachmJdztytuh
POdatkuVAT・
2．N。k。n。ie225postronieWnLjmqesleWSZCZeg61noSci‥
1）przelewSrodkdwnapokryciezobowiazahwobecbudZetuztydDhlPOdatkdw，OPlat

2）przelewSrodk6wztynlhlnaleznegopodatkuVATnaliczonegoprzyzakuple，

wprzypadkujegorozliczaniazuZedemskahowym・
3．Nakoncie225postronieMaLjm叫eSleWSZCZeg61noSci
l）zobowi雀ZaniawobecbudZet6wztytuhlPOdatkdwceliopiat，
2）naleznypodatekVAT，naliczonynapodstawie魚kturzar6wnozewnetrznych
jakiwewntrznych・
4．Ewidem南aamlitycznadokonta225jestprowadzonawedhlgtytuZ6wnaleznoSci
izobowiazahdlaposzczeg61nychbudZetdw・

5．Konto225moZewykazywaCdwasalda，0・SaldoWnoznacz的CeStannaleZmSci
orazsaldoMaoznaczaJaCeStanZObowiazahwobecbudzet6W・

§72
1．Konto226かDlugoterminowe naleznoSci budLetowe，，sluZy do ewidenql
dhlgOteminowychnaleznoScilubdhlgOteminowychrozliczehzbudzetem・

2．Nakoncie226postronieWnujmowanesaWSZCZeg61noSci：

1）dhgoteminowenaleznoScLwkorespondendizkontem840，
2）przeniesienie naleznoS嵐∴∴krdtkoteminowych do dtugoteminowych・

wkoresponden函Zkontem221・
3．Nakoncie226postronieMaujmowanesawSZCZegdlnoSci：
1）przeniesienienaleznoScidhlgOteminowychdokrdtkoteminowychwwysokoSci
ratynale2nqnadanyrokbudZetowy・Wkorespondenqiizkonl劇m221，
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4．Ewidenqamalitycznadokonta226powimazapewniCmoZliwoSdustaleniastanu
poszczegdlnychnaleれ03cibud2etowyCh・

5．Konto226mozewykazywa6saldoWn，kt6reoznaczawartoS6dhgoteminowych
naleznoSci．

§73
1．Konto229，，PozoStalerozrachunkipublicznoprawne・・shJqdoewidenqlimych，
nizZbudZetami，rOZraChunkdwp皿icznoprawnych・aWSZCZeg61noSciztydDlu
hezpleCZehspolecznychizdrowotnych・

2．Nakoncie229postronieWnujmuJeSiewszczeg61nogci：
1）naleZnoScinp・ZtytuhwypZaconychzasiikbw，

2）spiateizmni＊zeniezobowlaZahp皿cznoprawnych・

3．Nakoncie229postronieMa可mqesleWSZCZegdlnoSci：
1）zobowi魯Zaniaztytutuskladek，
2）splateizmni彊enienaleZnoSciztyAuturozraChunk6wpublicznoprawnych・

4．Ewidenqaszczegdlowaprowadzonadokonta229powimazapewniCmozliwoSC
ustalenianaleZnoSciizobowiazahwedhlg tuIdwrozrachunk6worazpodmiot6W・
zktC型midokonywanesarozliczenia・

5．Konto229mozewykazywaedwasalda・SaldoWnoznacz粥CeStannaleznoSci
publicznoprawnych・aSaldoMaoznacz碑eStanZObowiazahp皿cznoprawnych・

§74
1．Konto231

RozrachunkiztytuiuwyllagrOdze五・・sluZydoewidendirozrachunk6w

zpracownikamistarostwaiimymiosobami丘Zycznymiztydhwyplatpienieznych
i

Swiadczeh

rzeczowych

zaliczonych，ZgOdnie

z

odrebnylnl

PrZeplSami

dowyl舶grOdzeh，aWSZCZegdlnoScinaleZnoSciwynagrodzehzapracewykonywana
napodstawiestosunkupracy・um6wzlecenia，umdwodzielo・umdwagencymych

iimychum6wzgodniezodrebnymlPrZePISami
2．Nakoncie23lpostronieWnLJmtyesiewszczegdlnoSci：
1）wyplatywynagrodzeh，
2）wyplatyzaliczeknapoczetwynagrOdzeh・

3）wydanieSwiadczehrzeczowychzaliczonychdowynagrodzehlubwyphcenie

4）potraceniazwymg叩dzehobciaz袖epracownika，dokonywanewliSciepIac
namocyustawowychupowa嵐eh（np・POdatekdochodowyodosdb飼zycznych），
lubnapodstawiepISemnqZgOdypracownika・
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3．Nakoncie231postronieMaujmLqeSleWSZCZeg61noSci：
1）zobowiazaniastarostwaztytuhwynagrodzeh・

4．Ewiden（涙＝malitycznadokonta23lprowadzisiewfbmieimiem匂ewidendi

wynagrodzeh poszczeg61nych pracownikdw orazimych osdb nzycznych
zuwzglednieniemwymogowwynik＊cychzpowszechnieobowi抑acyChprzepISdw
prawa，aWSZCZeg61noScizart・17ust・lpkt3ustawyorachunkowoSci・

5．Konto231mozewykazywaCdwasalda・SaldoWnoznacz魂CeStannaleZnoSci
orazsaldoMaoznacz魂CeStanZObowiaZahstarostwaztytuhwynagrodzeh・

§75
1．Konto234，，PozostaIerozrachunkfzpracownikanh，，shlZydoewidenqlnaleZnoScl，

roszczehizobowiazahwobecpracownik6wzinnychtydtdwnizwymgrOdzenia，
wszczeg61noSciztytuhJpObranychdorozliczeniazaliczek，OdplatnoScizaSwiadczenia

dokonanenarzeCZPraCOWnik6W，udzielonychpozyczekzzakZadowego魚lnduszu
swiadczehso函nychoraznaleznoSciodpracownikdwztytuhlniedoboruiszkdd・
2．Nakoncie234postronieWnujmuJeSleWSZCZeg61noSci：

1）wypZaconepra∞Wnikomzaliczkiismydorozliczenianawydatkiobci牢彊e

2）nale如巌kiodpracownikdwztytuhdokonanychprzezstarostwoSwiadczeh
odpiatnych，

3）naleznoSciztydhpozyczekzzakZadowegomdus2mgWiadczehso軸nych・
4）naleZnoSciiroszczeniaodpracownikdwztytuhlniedobor6wiszkdd，
5）zaphconezobowi雀Zaniawobecpracownik6W・

3．Nakoncie234postronieMaujmuJeSleWSZCZegblnoScl
l）wydatkiponiesioneprzezpracownikdwwimieniujednostki
2）rozliczonezaliczkiizwrotySrodkdwpieni軸ych・

3）wplywynale血0gciodpracownikdw・
4）zobowi魯Zaniaztydhekwiwalent6wzauZywanieprzezpracownikdwwlasn匂
odzieZy，materialdwisprzetu・

4．Ewidenqeszczegdlowadokonta234prowadzisleWedhg
l）poszczegblnychtytuldw，
2）poszczeg61nychpracownikbw・

5，∴Konto234mozewykazywaCdwasalda・SaldoWnoznaczaJaCeStannaleznoSci
iroszczehorazsaldoMaoznaczaJaCeStanZObowiazahwobecpracownik6W・
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1．Konto240，，Pozostalerozrachunki，，sh功doewiden垂krajowychizagIianicznych
nalemoSciiroszczehorazzobowiazahnieobjetychewiden雨nakontach201−234・

Konto240mozebyeuZywanerdwniezdoewidenqiipozyczekir6megorodzか
rozliczeh，atakZekrdtko−idhgoteminowychnaleznoSci請duszycelowydh・

2．Nakoncie240ewidenqo叩eSleWSZCZeg61noSci：
1）rozrachunkiztytuhsumdepozytowydL

2）rozrachunkiztytuhsumnazlecenie・
3）rozliczenianiedobordw，SZk6dinadwy氷

4）rozrachunkiztytuhpotracehdokonanychnalistachwynagrodzehzimychtyA琉w
nizPOdatkiiskladklZUS・
5）rozrachunkiwewn呼Zaktadowe・
6）rozrachmkiztytuhJZaliczekprzekazanychnainwestycjewsp61ne・
7）rozradlunkiztytuh10PtateWidencyinychCEPIK，
8）roszczeniaspome，

9）mylneobci＊enialuZnaniarachunkdwbankowych・

3．Nakoncie240postronieWn可muJeSleWSZCZegdlnoSci：
1）powstalenaleznoScilrOSZCZenia・
2）splatelZmni匂SZeniezobowiazah，

3）可awnioneniedoboryiszkody・
4）wypZatysumnazlecenie，SumdepozytowychorazzwrotpozOStaloScitychsum，
5）roszcze血aspome，
6）odpisaniezobowi魯Zahprzedawnionych・

4，Nakoncie240postronieMaujmuJeSleWSZCZeg6lnoScl
l）powstalezobowiazaniainaleねOScl，

2）spZateizmrhejszenienaleznoSciiroszczeh，
3）ujawnionenadwyZki，

4）nieshlSZneuZnaniaikorektymylnychobci＊ehbankowych・

5．Ewidenqeanalitycznadokonta240prowadzisleWed皿Lg：
1）poszczeg61nychtytuldw，
2）poszczeg61nychkontrahentdwios6b・

6．Konto240mozewykazywa6dwasalda，amianowiciesaldoWnoznacz魂CeStan
naleZnoSciiroszczehorazsaldoMaoznacz明CeStanZObowiazan・
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§761

1．Konto

245・・WI）Iywy do wyiaSnienia・・shlzy do ewidenqjiⅥPlaconych，

aniewyjaSnionychkwotnaleねOSciztytuhldochoddwbudZetowych・

2．NastronieWnkonta245ujmujesiewszczegdlnoScikwotyniebudzacychwatpliwoSci
wplatiichzwroty・

3．NastronieMakonta2451可m匝SleWSZCZegdlnoScikwotyniew朋SnionychwpZat・
4．Konto245mozewykazywadsaldoMa・kt6reoznaczastanniewy〕aSnionychwplat・

§77
1．Konto290

Odpisy aktuaLizujace naleznoScr・shlZy do ewidenqlOdpis6w

aktualizLUaCyChnale血OSci・

2．Nakoncie290postronieWn可muJeSleWSZCZeg61noSci：
1）zmni＊zeniewartogciodpisdwaktualizu南CyChnale血OScL

3．Nakoncie290postronieMaujm哩SleWSZCZegdlnoSci：
l）zwiekszenie wartoSciodpisu aktualizujacego nalemoSci・W korespondenm

zkontm761．
4．EwidencjeanalitycznaprowadzisiewedhB
l）poszczegdlnychtytutdw・
2）poszczegdlnychkontrahentdw・

5．Saldokonta29002naCZaWartOS60dpis6waktualizuacychnaleznoScL

zuwagina平，e鋤胸年kia初oScijednostk両脇tazaliczonedoaePOlu3，・施扇ab，
itowaD，，，niesquz）′WaneWprakycekS㌘gOWeistarostWa・

1．Roniaze勘助4，，KoszywedutgrodzddwiichTOZliezenie，，sluiqdoewidendi
kosztbwwukiadZie rodzqiovymiich rozliczenia・Ponies，Onekosz砂毎m擁Sie

wk擁gachrachunlめりChwmomencieichpowstania niezale2nieodterminu

ichz呼，taか
2．N2kontaeh zepdu4nie ksiegye sie kosztbwj沈nsowanych z findus妙，・

wszczegblnoSeij訪us2yCelowych・atakzekosztbwinwes頼pozostab，Chkosztbw
qpera切りCh，kosztbwq，eradij沈nso砂，Chistratnadz
3．Ewidenda阜ynte少CZna Ze坤Oiu

4

w peini zabepie

eZqilV励
Za pOt′Zeb｝′ZWiqzane

ze呼）072qdzaniem呼，raWOZdahjinansowych（achunekそySkbwistray
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§80
1．Konto400，，Amortyzacja

sZuZydoewidendinaliczonychodpisdwamortyzaQji

srodk6wtrwalychorazwartoSciniematerialnychlPraWnyCh・dlaktdrychodpisy

umorzeniowedokonywanesastopnlOWOWedlugstawekamoHyzacyInyChjednorazowo
podkoniecrokubudZetowego・
2，Na koncie400po stronie Wn uJmJe Sle W SZCZegdlnoScinaliczone odpisy
amortyzaCyIne・

3．Na koncie400po stronie Ma uJmue Sle eWentualne zmnlqSZenie odpisdw
amortyzacyinyCh・

4．Konto400mozewykazywacwclagurOkuobrotowegosaldoWn・kt6rewyraza
wysokoSeponiesionychkoszt6wamorlyzaql・

5．Saldokonta400jestprzenoszonenakoniecrokuobrotowegonakonto860・

§81
2．Konto401，，zuzyCiemateriaIbwienergii，，shZydoewiden函koszt6wzuzycla
materia16W（np．matehaldw biurowych，eksploatacかych，PraSy，Publika萌

wyposazenianieuznawanegozaSrodkitrwaIe・materialdwdokonserwaqliremontdw
itp．）oraz energii（np・OPlatyzadostaweenergiielektrycznej，Cieplnかim匂，gaZu
orazwody）naceledzialalnoScistarostwa・

3．NastronieWntegokontaujm函SieponiesionekosztyztytuhlZuZyciamatehaldw
ienerg11・

4．NatomiastnastronieMakonta401uJmu〕eSiezmnlgSZenieponiesionychkosztdw
ztytuhzuZyciamaA証aI6Wienerghoraznadziehbilansowyprzeniesieniesalda
poniesionychwciagurokukosztdwzuZyclamatehaldwienerg11nakonto860・

5．Ewiden雨analitycznadokonta40lprowadzisieWedhlgPOdzialekklasy飲a函
budZetowqWydatk6W・

§82
1．Konto402，，USlugiobce・・shlZydo ewiden南ikoszt6w ztyduluushgobcych
wykonywanychnarzeczdzialalnoScistarostwa（C・m・in・Zakupuus鴫remontowych・
dostepu do siecihtemet・telekomunikacymych komdkowychistaqonamych，
thmaczenia，Wykonanieekspertyz・analizioplnii，OplatzaczymSZOraZPOZOStalych

ushg）．
2．NastronieWnkonta402ujmuJeSlePOniesionekosztyushlgObcych・
3．NastronieMakonta4021両LUeSleZmnlqSZenieponiesionychkosztdworaznadzieh
bilansowyprzeniesienieushlgObcychnakonto860・
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4．Ewidencje analityczna do konta402prowadzisie wedhlg pOdzialek klasy丘kaqii
budZetoweJWydatk6W・

§83
1．

Konto403

PodatIdioplatyのsluzydo ewiden函podatkdwioplato charakterze

kosztowym，aWSZCZeg61noSci：
1）podatkuodniemchomoScl，

2）opIatocharakterzepodatkow）m（np・OPlatyzaczynnoScicywilnoprawne，OPlaty
ztytuhgospodarczegokorzystaniazeSrodowiska，OPlatyzaochroneSrodowiska

inarzeczPFRON），
3）oplat：lokalnych，Ska血owych，nOtarialnych，Sadowych（niezwi年ZanyCh
zdochodzeniemroszczeh，ZakupemaktywdwtIWalych，niezaliczanychdowarto§ci
niematerialnychiprawnych），administrac高nych・

2．

NastronieWnkonta403ujmujesieponiesionekosztyzww・tytuldw，anaStrOnieMa−
zmnlqISZenieponiesionychkosztbw・

3．

NakoniecrokuobrotowegosaldokontaprzenosisienastroneWn860・

4．Ewidenqia prowadzona na koncie403

w§443。R62ne opIatyi skladki

nie obejmllie kosztdw klas！荏kowanych

z tytuZu koszt6w ubezpieczeh mz南tkowych

iosobowych．Koszty te zostaly wymlenione w opISie konta409言ako operaqe
uJmOWanenatymkoncie・
5．Ewidem蒔analityczna do konta403prowadzisie wedhg podzialek klasy魚kaqii
budZetoweJWydatkdw・

§84
1．

Konto404，，Wynagrodzenia

shlZy do ewidendikoszt6w z tytu曇u wynagrodzeh

pracownikdwstarostwaiimychosdb丘zycznychzatrudnionychnapodstawieumowy

opracaumOWyZlecenia，umOWyOdzielo，umOWyagenCyInqlimychumdwzgodnie
zodrebnymlprZePISami・

2．NastronieWnkonta404LJmuJeSiekwotenaleznegopracownikomiinnymosobom
Hzycznymwynagrodzeniabrutto（C・bezpotracehzr62nychtytu16wdokonywanych
nalistachplac）・

3．

NastronieMakonta404ksieg咽eSiekorektyuprzedniozaewidenqonowanychkosztbw
dzialalnoScipodstawow匂Ztytuhwynagrodzeh・

4．

Nakoniecrokuobrotowegosaldokontaprzenosislenakonto860・

5．Ewiden《前日analityczna do konta404prowadzi sie wedhg podzialek klasy丘kaqii

budzetowqwydatkdw・
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§85
1．Konto405，，UbezpieczeniaspoIeczneiinneSwiadczenia

sluzydoewidenqiikosztdw

starostwaztytuhlr6血egorodzajuSwiadczehnarzeczpracownik6wiosebnzycznych
zatrudnionych

na

podstawie

umowy

o

prace・umOWy

O

dzieloiimych

umdw，

kt6reniesazaliczanedowynagrodzeh・Konto405shzywszczegdlnoScidoewidencjl
np．ekwiwalentdwzauzywaniewlasnejodziezyiobuwiaroboczego，ZakupuodzieZy

roboczqlOChrom匂，do宜nansowaniadostudidwpodyplomowych・do丘nansowania
dozakupuokulardwkorekcyjnychdlapracownik6wdopracyprzykomputerze，SZkoleh

pracownik6W，StyPendi6wizasilk6wdlaucznidwistudentdw，OdprawpoSmiertnych・
odpis6wnazakZadowymnduszSwiadczehsocjalnychitp・
2．Na stronie Wn konta405LJm可e sie poniesione koszty z tytuh ubezpieczeh

spozecznychiSwiadczehnarzeczpracownik6wiosdb nzycznych zatrudnionych
napodstawieumowyoprace，umOWyOdzieloiimychum6W，kt6reniesaZaliczane
dowynagrodzeh・

3．NastronieMakonta405uimuje siezmnidszeniekosztbwztytuhubezpieczenia

spolecznegoiSwiadczehnarzeczpracownikdwios6b nzycznychzatrudnionych
napodstawieumowyoprace，umOWyOdzieloiimychum6W，ktdreniesazaliczane
dowynagrodzeh・

4．Nakoniecrokuobrotowegosaldokontaprzenosislenakonto860・
5．Ewiden蛮analityczna do konta403prowadzisie wedhlgPOdzialek klasyHkaqii
budzetowejwydatk6W・

§86
1．Konto409

Pozostale koszty rodzajowe，，stuzydo ewiden垂kosztdw starostwa，

kt6reniekwalinkLhsiedouIeClanakontach400−405・Nakoncietymumuesle

wszczeg6lnoScizwrotywydatk6wzauzywalhesamochoddwprywatnychpracownikdw
do zadah s庇bowych，koszty krajowychi zagnanicznych podr62y shlZbowych・
koszty ubezpieczeh maj枇OWyChi osobowych，Odprawy z tytuh wypadkdw

przy pracy，diety radnych・nagrOdy o charakterZe SZCZeg61nym niezaliczone

dowynagrodzeh，WyPlatyztytuhodszkodowaniazagruntzajetypoddrogepubliczna
orazimychkosztbwniezaliczanychdokosztdwdzialalnoSci宜nansoweJIPOZOStalych
kosztdwoperacyJnydh・

2．NastronieWnkontaLjm可esieponiesionekosztyzww・tytuldw，anaStrOnieMa
ichzmnlgSZenie・

3、

Nakoniecrokuobrotowegosaldokontaprzenosislenakonto860・
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4・Ewiden鴎analityczna do konta403prowadzisie wedhg pOdzialek klasyHkadi
budzetoweJWydatkdw．

§87
Zuwagina呼，e

功銃edzialalnoJeijedTWStktkontazaliezonedoge増血5，，Roszymdutg

epdwdziahbcoSciiichrozLiegenie

lniesqub）WaneWprakD′Ce応igoweistarostwa．

§88
Zuwagina平，e鋤kedzialalnoScijedlWStktkontazaliczonedoze級）Oiu6，，mOduk拐niesq
ua，WaneWprakかCeksiegoweistarostwa．

§89
Konla2e坤庇7，，P′秒ehodndocho匂，ikosの，，siuzqdoewidendi．・
1・pr2yehodbwi kosztbwich osignieeia z

少tuiuやrZedb砂produktbW tOWarbW

p′yChodbwikosztbw（PemeiifnansoWyeh orazpozostab，Chp′？yChodbwikosztdw
型，eraqU7yCh，

2．podatkbwniet房少Chnakoncie403，
3・dotadiisubwenciiot′クma7Vnh，ktbre ypかW少qna−4ynikjinansoTtJy，OraZdo幼少
p′ZekaLa砂，Ch．

Ewidencie szczegblowqprowadzisie wedhigpOZyqiplanufnansowegp orazstosownie
dopotrzebplanowania，analizyiやraWOZdawczoSciomzobliαaniapodatkbw．

NakontachzeやOlu7niek高eggesiep′2yChodbwikosztdw

kiatalnoScijinansowanei

zzFSsipahstwoMyChfLnduszycelonych，ktbreewidendon擁Sienakonta。h851，853．

§90
1・Konto720，，Przychody z tytuIu dochoddw budLetowych，，shlZy do ewidenqii

PrZyChoddwztytuhdochoddwbudzetowych．

2・NastronleWnkonta720ujm可esieodpisy（zmniejszeniauprzednioujetych）dochod6w
budZetowychoraznakoniecrokuprzeniesieniesaldanakonto860．
3・Na s億Onie Ma konta720Ltim可e sie przychody z tytuhl dochod6w jednostek
budZetowych，StanOWlaCe dochody publiczne wymlenione w ustawie o宜nansach

Publicznych．

4・Przychodyztytuhwyz匂Wymienionychdochod6wjednostekbudzetowychobejmt南：
l）wartoSCwszelkichnaleznychbudZetompodatk6W，SkIadek，OPlatwszczeg61noSci
WPlywy z opiaty komunikacyjnd，egZaminacカnei，Za trWaly zarzad，karty
Wedkarskie，Zalegltymaqe，Oplaty

za

czynnosci

geodezyJne，WPlat

ZSamOrZadowych zakladdw budZetowych oraz z tytuh zwrotu wydatkdw
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budZetowychzlatubieglych，udzialywprzychodachzesprzedaZymieniaSkarbu
Pahstwa，atakZezimychtytuI6wokreSlonychprzepisami，

2）rdwnowartoSCtychdochod6wj・S・t・，ktdreniesa函ewplanachHnansowych
imych samorzadowych jednostek budZetowych，bo wplyw涙bezpoSrednio

narachunekbudzetu，aWSZCZeg61noSci：
a）subwen匂eidotaQiecelowezbudzetupahstwa，
b）udziaZyj・S・t・We WPlywach podatku dochodowego od os6b Gzycznych
lPraWnyCh，
C）dotaかcelowe z pahstwowych nmduszy celowych oraz dota匂e celowe
na zadania realizowane przezJ・S・t・na POdstawie porozumieh miedzy

jednostk輸血isamorzaduterytorialnego．

5・Ewiden函szczeg6bwa dokonta720prowadzonajestwedhlgPOdziaZekklasy飲aqii
budzetow匂dochod6W．

§91
1・Konto750，，Przychody nnansowe

，shlZy do ewidenql OPeradi角nansowych

niestanowlaCyCh dochod6w budzetowych wymlenionych w ustawie o丘nansach

Publicznych．

2・

Nakoncie750postronieMa巾m叫eSleWSZCZeg61noSci：
l）kwotynaleZneztytuhoperacji宜nansowychjaknp・PrZyChodyzesprzedazy
paplerdwwartoSciowych，

2）przychodyztytuhudzialdwlubak垂，
3）dywidendy，
4）dyskontoprzyzakupieweksli，CZekdwobcychipapierdwwartoSciowych，

5）odsetkizazwlokewzaplacienaleznoSci，
6）dodatnierdznicekursowe，
7）odsetkiodudzielonychpoZyczek，

8）Oprocentowanielokat teminowychi Srodk6w na rachunkach bankowych

（takZeSrodk6wbudzetueuropqiskiegoznajd1両cychsienarachunkachwBGK）
Z Wyiatkim oprocentowaniaSrodk6w ZFSS，Pabswowych mnduszycelowych
OraZ depozytdwi sum obcych，kt6re powiekszaja odpowiednie

免田dusze

lubwaJrtOS治zobowiazahwobecwlaScicielitychsum，ChybazeodrebneprzeplSy
StanOWlalnaCZq．

3・Ewidenqieszczegdlowadokonta750prowadzisiewedhgobowiaz可ac匂klasyHkadi
budZetowejdochoddw．
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4・

Nakoniecrokusaldokonta750przenosislenaStrOneMakonta860iwzwiaZkuztym
niewykazuiesalda．

§92
1・

Konto751，，Kosztynnansowe

shJZydoewidenqiikosztdw怠nansowych．

2・

Nakoncie75lpostronieWn可muesleWSZCZegdlnoSci：
1）kosztyoperaqii五nansowychjaknp・WartOSCsprzedanychudzialdw，ak擁，PaPierdw
WartOSciowych，
2）odsetkiodsprzedanychobligadiwlasnych，

3）OdsetkiodzaciagnietychkredytdwipoZyczek，
4）odsetkizazwlokewzapZaciezobowiazim，
5）prow吻ebankoweztytuZuzaci詳gnietegokredym，
6）dyskontoprzysprzedaZyweksli，CZekdwobcychiimychpapierdwwartoSciowych，
7）Ltjemner62micekursowe，
8）OdpisyaktualizttiacewartoSCaktyw6W角nansowych，

9）Odpisynaleか0gciztytuluoperaqii魚nansowych，
10）odpisyaktualizL＊cenaleZnoScldotyczaceprzychoddw五nansowych．

3・

Nakoncie75lpostronieMa可muJeSleWSZCZegdlnoScIPrZeniesienienakoniecroku
POniesionychkoszt6W丘nansowychnakonto860．

4．

Nakoniecrokukonto751niewykazLUeSalda．

§93
1・

Konto760

Pozostale pI．zyChody operacyJne，，shZy do ewidenql PrZyChod6w

niezwlaZanyChbezpoSredniozdzialalnoiclaOPeraCyJnaStarOStWa，Wtymtakich，kt6re
niepodlega胆eWidenqlnakoncie720i750．
2・

Nakoncie760postronieMaLJm叫eSleWSZCZegdlnoScIPrZyChody：
1）zesprzedazymateria16W，

2）zesprzedaiySrodkdwtrwaIych，WartOgciniematerialnychiprawnychiinwestycji
Wjednostce，
3）zesprzedaZypozostaloScipozlikwidowanychSrodkachtlWalych，
4）Pozostale przychody operacyjne np．odpisane przedawnione zobowiazania，
OtrZymane Odszkodowania，karylgrZyWny，darowizny，nieodplatnie otrz）mane

aktywaobrotowe，

5）zwiazanezprzepadkiemkauqiiiwadidw，
6）z wynajmem Srodkdw trwalychjednostki，gdy nie stanowi to przedmiotuj匂
StatutOWejdzialalnoScl，
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3・WkohcurokuobrotowegowartogCpozostalychprzychod6WoperacyJnyChprzenosisle
nakont0860iwobectegokonto760niewykazLUeSalda．

4・Ewiden擁szczeg610wado konta760prowadzisiewedhlgpOdziaIekklasynka垂
budZetoweJ．

§94
1・Konto761，，Pozostalekosztyoperacyjne

shlZydoewiden華kosztdwniezwiazanych

bezpoSredniozezwykladzialalnoSciastarostwa．

2・

WszczegdlnoScinastronieWnkonta叫mlyeSle：
1）wartoSCewidencカnasprzedanychmateria16W，

2）pozostalekosztyoperacyine，dokt6rychzaliczasiewszczegdlnoSci：ZaPlacone
kar）㌧grZyWny，Odszkodowanla，Odpisaneprzedawnione，umOrZOneinieSclagalne
naleZnoSci，jezeli

nie

sa

pokrywane

z

uprzednio

dokonanego

odpisu

aktualizuJaCegO，Odpisyaktualiz朋CeWartOSC naleznoScioddhJ之nikdw，koszty

postepowania spomegoi egzekucyjnego oraz nieodplatnie przekazane Srodki
obrotowe．

3・WkohcurokuobrotowegowartoSCpozostalychkosztdwoperacylnyChprzenosisle
nakonto860iwobectegokonto761niewykaz的eSalda．

§95
Konta ze秘，Olu8

Fundusze，reZenyi｝tynLkJinansow・，，shiZqdoewidendifinduszy，

ynikufnansowego，dotaqiizbudzetu，reZerWirozliezeTimiedz）′OkresoMyChpIyChodbw．

1・Konto800，，FunduSzjednost曲

S揖ydoewidenqlrdwnowartogclm萌tkutrwaIego

iobrotowegostarostwaiichzmian．

2・NastronieWnkonta800ujmuJeSleZnmlgSZeniamnduszu，anaStrOnieMa−」egO
ZWiekszenia．

3・

Nakoncie800postronieWn可mueSleWSZCZeg61noSci：
1）przeksiegowanie，pOddatasprawozdaniabudZetowego，Zrealizowanychdochoddw

budzetowych，Wkorespondendizkontem222，
2）przeksiegowanie w kohcu roku obrotowego dotaqii z budZetu

￣uZnanyCh

Za Wykorzystane，PlatnoSci z budzetu∴Smdkdw euOP匂skich uznanych
Za

rOZliczone，Srodkdw

budzetowych

wydatkowanych

przez

starostwo

nainwestyqe−Zkonta810，
3）rdZnicezaktualiza函Srodkdwtrwalych，
4）wartoSCsprzedanychinieodpiamieprzekazanychSrodkdwtrwaIychiinwestydi，
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5）przeksiegowaniewrokunastepnympodda喧PrZyjeciasprawozdaniannansowego，
Stratybilansow匂rokuubiegZegozkonta860，
6）wartoSCpasyw6wprz〔蒔tychodzlikwidowanychjednostek．

4・

Nakoncie800postronieMaltjmuesleWSZCZegdlnoSci：
1）przeksiegowanie，POddatasprawozdaniabudzetowego，Zrealizowanychwydatk6w

budZetowychwkorespondendizkontem223，
2）wpIywSrodk6wprzeznaczonychna缶nansowanieinwestyqii，

3）r62nicezaktualizaQiiSrodk6wtrwa宣ych，
4）nieodphtneotrzymanieSrodk6wtrwalychiinwestyqii，
5）przeksiegowanie，WrOkunastepn）mPOddataprzl蒔CiasprawozdaniaHnansowego，

ZySkubilansowegorokuubieglegozkonta860
6）wartoSeaktyw6wprz∈涙tychodzlikwidowanychjednostek，

7）wartoS60bjetychakqiiiudzia16W．

5・

Ewiden（涙SZCZeg610wadokonta800prowadzisiewedhlg：
1）tytuldwzwiekszehizmni匂szeh魚mduszu．

6・

Konto800moZewykazywaCnakoniecrokusaldoMa，ktdreoznaczastan魚mduszu
jednostki．

§96
1・

Konto810，，Dotacje budLetowe，I）latnoSci z budzetu Srodkew euI・OPejskich
Oraz Srodki z budZetu nainwestycje，，shlLy w starostwie w szczeg61noSci

doewidenql：
1）dotadiprzekazanychzbudzetu，uZnanyChzawykorzystaneirozliczone，
2）rdwnowartogcidokonanychwydatkbwnainwestyqiewstarostwie．

2・

Nakoncie810postronieWnLtimLUeSleWSZcZeg61noSci：
1）przekazaneprzezstarostwodotadebudZetowewczegciuznan匂zawykorzystane
irozliczone，

2）rdwnowarto§6

dokonanych wlasnych wydatkdw starostwa na nnansowanie

inwestyqiiOesttozapisr6wnoleglydozapIatyzobowiazah，ksiegowanyWn810

Ma800）．
3・

Nakoncie810postronieMaLtim叫eSleWSZCZegdlnoSclprZeksiegowaniewkohcu
rokuobrotowegonakont0800，，Funduszjednostki
ZaWykorzystaneirozliczone．

sumydotaqlWCZeSCiuznanq

4・

Ewidenqeszczeg61Owadokonta810prowadzisleWedhgjednostekbadZkom6rek
OrganizacMnyCh，ktdrym przekazano dotaqe w czesci uznang za wykorzystane
irozliczone．

5．

Nakoniecrokukonto810niewykazLPeSalda．

§97
1・

Konto

840，，Rezerwyi rozHczenia miedzyokresowe przychod6W，，shKy

do ewidenqlPrZyChoddwzaliczanychdoprzyszIychokresdworazimychrozliczeh
miedzyokresowychirezerwnaprzyszlezobowiazania．

2．

Nakoncie840postronieWnujmlueSleWSZCZeg61noSci：
1）zarachowanieprzyietych，，Z gdry

wplatzpoprzedniego okresudoprzychoddw

bie碑CegOOkresusprawozdawczego，
2）zarachowanie

do

zyskdw

nadzwyczajnych

wplaconego

odszkodowania

napokrycieskutkdwzdarzenialosoweg0，
3）rozwi魯Zanierezerwywobecpowstaniazobowiazania，kt6regodotyczyla，
4）rozwiazanie niewykorzystanqi rezerwy na zobowiazania wobec obnizenia
ZObowiazanialubustaniaprzyczynyutworzeniarezerwy．

3．

Nakoncie840postronieMa可m可esiewszczegdlnoSci：
1）utworzenieizwiekszenierezerwynaprzyszlezobowiaZania，

2）zwiekszenieprzychoddwzaliczanychdoprzyszlychokresdw．

4．

Ewidenqeszczeg610wadokonta840prowadzisleWedhg：
1）rezeIWOraZPrZyCZynichzwiekszehizmni匂SZeh，
2）rozliczeh

miedzyokresowych

przychod6w

z

poszczeg61nych

tytuldw

OraZPrZyCZynichzwiekszehizmnlqISZeh．
5．

Konto

840moze wykazywaC saldo Ma，ktdre oznacza stan rezerwi rozliczeh

miedzyokresowychprzychoddw．

§98
1．

Konto851

zakIadowyrundusz Swiadczeh socjaLDyCh

，shzydo ewidenql Stanu

OraZZWiekszehimnleISZehzakねdowegohmduszuSwiadczehsocjalnychtworzonego
napodstawiepowszechnieobowiazIUaCyChprzepIS6wprawa，
2．

Na koncie85l po stronie Wn TUmue Sle W SZCZeg61noSciwykorzystanie Srodkdw

mnduszuzgodniezpowszechnieobowiazuac）mlPrZeplSamlPraWa，aWSZCZegdlnoSci
ZuStaWaOktdreJmOWaWuSt．1．
3．

Nakoncie851postronieMaujml劃eSleWSZCZeg61noSci：

62

1）naliczenie zakladowego hndusz Swiadczeh soqialnych na podstawie odpis6w

nazatrudnionychpracownik6W，
2）zwiekszenie血nduslZu Z tytuZu odsetek od Srodk6w pienie血ych na rachunku

bankowymiudzielonychzmnduszupoZyczek，
3）dobrowolnewplatyidarowizny，
4）Optatyosdbijednostekorganizacyjnychkorzystajacychzmnduszu，

5）przychodyztytuhlSPrZedaZy，dzierZawyilikwidacjiSrodk6wtrwalychshZacych
dziaZalnoScisoQialn匂．

4・

Ewidenqeszczeg6わwadokonta85lprowadzisleWedhJg：
1）Zr6delzwiekszehikierunkdwzmni匂SZeh，
2）wysokoSci poniesionych kosztdwi wysokoSci uzyskanych przychoddw

PrZeZPOSZCZegdlnerodzajedzialalnoScisodalnq．

5・

SaldokontaMawyrazastanzakladowegoRmduszuSwiadczehsoqalnych．

§99
1・

Konto

853

77Fundusze

ceIowell

shZy

do

ewidenql

Stanu，ZWiekszeh

OraZZmnieiszehhmduszyspedalnegoprzeznaczenia（PFRON）．
2・

Nakoncie853postronieWn可muJeSleWSZCZeg61nogcikosztyorazinneniZkoszty
ZmnlqSZeniamnduszy．

3・

Nakoncie853postronieMauJmueSiewszczeg61noSciprzychodyorazpozostaIe
ZWiekszeniamnduszy．

4・

Ewidenqeszczeg6low脅dokonta853prowadzisleWedhlg：
1）poszczeg61nychmnduszy，
2）zmni匂szehizwiekszehposzczegdlnych節nduszy．

5・

SaldoMakonta853wyraZastan請nduszyspeQialnegoprzeznaczenia．

§100
1・

Konto860，，Wynik鯖mnsowy

sluZydoustaleniaw）niku丘nansowegostarostwa．

2・

Wkohcurokuobrotowegopoddata31gmdniaksiegueslenaStrOnieWnkonta860：
1）sumyponiesionychwrokuobrotowymkoszt6wrodzajowychl衰tychnakontach

400−103i409，
2）kosztyoperacji丘nansowych（Makonto751），
3）wartoSdsprzedanychmaterialdwwceniezakupulubnabyciaorazpozostalekoszty
OPeraCyjne（Makonto761）．

3・

NastronieMakonta860可mlUeSle：
1）przychodyztytuhdochoddwbudzetowych（Wnkonto720），
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2）przychodyEnansowe（Wnkonto750），
3）pozostaleprzychodyopera（羽ne（Wnkonto760），
4・

Saldokonta860wyraZanakoniecrokuobrotowegowynik丘nansowystarostwa；Saldo
Wn stratenetto，Saldo Mazysknetto・Saldo pnienOSZOneJeStWrOkunastepnym
poddataprz）jeciasprawozdania丘nansowegonakonto800。Funduszjednostki

．

§101
KontapozabilanSOWeWyStepu．aCeWStarOStWie：

1）KontoO93謡rodkitrwaleipozostaleSrodkitrlW峨Ieobce・・S庇ydopozabilansow匂

ewidenqlWartOgCiSrodk6wtrwalychorazpozostalychSrodkdwtrwalychotrzymanych
Odpodmiotdwzewnetrznychnapodstawieumdwcywilnoprawnych，WSZCZegdlnoSci
um6wnaJmu，uZyCZenia．
Po stronie Wn konta O93

LUm可e sie wartoSd poczがkowa Obcych skladnikdw

majatkowychwmomencieichprzyJeClanaPOdstawieum6W，aPOStrOnieMakontaO93

LymueSleWartOSdtychzeSrodkdwpowygasnleCluumdw，Oktdrychmowapowyzg・
Ewiden（病SZCZegdIowa do konta O93prowadzi sle Z uWZglednieniem wねScicieli

grodkdwtrwalychorazpozostaZychSrodkdwtrwalychobcych・

Na koniec roku konto moze wykazywaC saldo Wn oznaczaJaCe WartOSC grodk6w
trwatychorazpozostalychSrodkdwtrwalychobcychbedacychwdyspozyqlStarOStWa．

2）KontoO95，，GruntyoddanewuLytkowaniewieczySte，，shLZydopozabilansow匂
ewiden函wartoScigrunt6WoddanychwuzytkowmiewieczysteimymPOdmiotom
ZeWnetrZn）mnapOdstawieumdwcywilnoprawnych・

Po stronie Wn konta O95uJmlUe Sle WartOSC poczqtkowa gunt6W oddanych
WuZytkowaniewieczysteimynPOdmiotomzewnetrznym・

PostronieMakontaO95両muesleWartOSCtychZegruntdwpowygasnleCluumbw，
Oktdrychmowapowyzq．
Ewiden（蒔SZCZeg6bwadokontaO95prowadzisiezuwzglednieniemu勧kownik6w
Wieczystych．

NakoniecrokukontomoZewykazywaCsaldoWnoznaczaJaCeWartOSepoczatkowa
grmt6WoddanychwuZytkowaniewieczysteimympodmiotomzewnetrznym・

3）KontoO96，，grodkitIWa−eipozostaleSrodkitrwalebedacewtrw吋mzarz抽ie，・

ShlZy do pozabilansowq ewidenql WartOSci Srodkdw trwalych oraz pozostalych

Srodk6wtrwalychbedacychwtrwaZymzarzadziejednostekorganizacyInychPowiatu

64

Wodzisねwskiego na podstawie decy却

uStanaWlaJaC匂

trwaly zarzad na rzecz

tychjednostek．

PostronieWnkontaO96ujmueSleWartOSCpoczatkowaSrodk6wtrwalychbedacych
WtrWatymZarZadziejednostekorganizacカnychPowiatuWodzis王awskiego．

Po stronieMakontaO9611jmlueSleWartOgCtychzegrodk6wnapodstawiedecy却
OWygaSnleCiut重Walegozarzadu．

Ewidenqe szczegdIowa do konta O96prowadzi sie z uwzglednieniem jednostek
OrganizacyInyChPowiatuWodzislawskiego．

W ciagu rOku budzetowego na podstawie pISemnyChinfbmadi otrzymanych
OdjednostekorganizacyjnychbedadokonywanezmimywwartoSciSrodkdwtrwalych
bedacychwttWalymzarzadzietychjednostek．
Na koniec roku konto moZe wykazywaC saldo Wn oznacz明Ce WartOSciSrodk6w

trwalychorazpozostalychSrodkdwtrwalychbedacychwtrwalymzarzadziejednostek
OrganizacyinyChPowiatuWodzislawsklegO・

31）Konto291，，Zobowiazania warunkowe，，stuZy do pozabilansow匂

ewidenqii

ZObowiazah warunkowych，W SZCZegdlnoSci udzielonych przez powiatimym

POdmiotom poreczehi gwaranql OraZ nie uznanych przez jednostke roszczeh
Skierowanychnadrogepostepowaniasadowego．

NastronieMakonta29luJmueSlePOWStaniezobowiazamiawanmkowego，ktdrym

moZe byC w szczegdlnoSci dzieh udzielenia przez powiatimemu podmiotowi
POreCZenialubgwaranql．

Na stronie Wn konta29l LUmue Sie wygasniecie zobowiaZania wanmkowego
W CaloScilub czeSci・Podstawazmniejszenia wartoScizobowiaZania wanmkowego

mogabyCwszczegdlnoScizdarzeniawpostacispZatyzobowiaZaniagIdwnegoz tytulu
ZaWal佃umowy kredytow匂，ktdrego prawnym zabezpieczeniem byIo udzielenie

PrZeZPOWiatporeczenia．

Ewidendeanalitycznadokonta29lprowadzisiewedhlgtytuldworazposzczeg61nych
kontrahentdw，a takZe z uwzglednieniem podziah nalata splaty zobowiazah

Wanlnkowych．
32）Konto910−，，ZalegioSci，，shkydopozabilansowychrozksiegowahobrot6wnaleznoSci

ZSyStemuR匂estrOplatdosystemuFKjednostka，WCeluprawidbwegouJeClaPOZyql

，ZalegloSci
33）Konto940

（kol．10）wsprawozdaniachRb−27iRb−27ZZ．

NieI）ienieZnywkJadwIasny，，shZydopozabilansow匂ewidendikoszt6w

ZWlaZanyChznlePlenlznymwkIademwlasnymwramachprqjektdwunlJnyCh．
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Nakoncie940postronieWn可mlHeSlepOniesionywkladwlasny，StanOWlaCyWydatek
kwali丘kowanywramachprqjektuunijnego．

Na koncie940po stronie Ma tego konta可m可e sie r6wnowartogC poniesionego
nlePlenleznegowkladuwIasnegopozakohczeniuprqiektu・
Ewidenqe

szczegdlowa

do

konta

940

prowadzi

sle

W

SZCZegdlowoSci

do wykonywanych w ramach danego prdektu zadah oraz paragrath klasy宜kadi

budzetowqi
4）

Konto975

WydatkistrukturalneのshZydopozabilansoweiewidenqiiponiesionych

Wydatk6wstnkturalnych・
Na stronie Wn konta

975

Lym叫e Sle r6wnowartoS∴Zrealizowanych wydatkdw

strukturalnychwedhlgklas】伺kaqiiwydatk6wstrukturalnych・

NastronieMakonta975ewidenqonueslePOniesionewydatkistmktualne．

5）

Konto976一一●WzajemnerozHczeniamiedzyjednoStkami−lshlzydoewiden函kwot
Wynikaiacych ze wz劉emnyCh rozliczeh miedzy jednostk創mi w celu sporzadzenia

lacznegosprawozdania宜nansowego・

PostronieWnkonta976可mlUeSle：
a）wzaiemnenaleかOSci（Wylaczeniadotyczaceaktywdwbilansu），
b）korekty wyniku

丘nansowego ustalonego na operaqiach miedzy jednostkami

zawartegowaktywachbilansu，
C）korekty

zwiekszeh

w

zestawieniu

zmian

w

血nduszu

spowodowanych

PrZekazaniem aktywdw trwalych miedzy jednostkami otljetymlIacznym
SPraWOZdaniem．

NatomiastpostronieMakonta976ujmuJeSle：
a）wzajemnezobowiazania（wyZaczeniadotyczacepasyw6wbilansu），
b）korekty wyniku

丘nansowego ustalonego na operaqiach miedzy jednostk捌mi

ZaWartegOWaktywach，

C）kosztybedacenastepstwemwzajemnychSwiadczehmiedzyjednostkamiobjetymi
IacznyrnrachuIkiemzysk6wIStrat，
d）korekty

zmniejszeh

w

zestawieniu

zmian

請Ilduszu

spowodowanych

PrZekazywaniem aktywdw trwalych miedzy jednostk創mi ot来tymllacznym
SPraWOZdaniem．

Ewidenqaszczegdlowadokonta976jestprowadzonawgjednostek・
Saldokonta976ulegalikwidacjipoddataSPOrZadzeniasprawozdania宜nansowego．
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6）

Konto980，，Plan鯖nansowy wydatk6w budLetowych，，sIuzy do pozabilansowQj

ewidenql Planu nnansowego wydatkdw budzetowych dysponenta Srodkdw
budZetowych．
Na koncie980po stronie Wn uJmue Sle ZatWierdzony plan丘nansowy starostwa

OraZJegOZmiany．
Nakoncie980postronieMaLJmuJeSleWSZCZegdlnoSci：
a）zrealizowanewydatkibudzetowe，
b）wartoSe planu niewygasajacych wydatkdw budZetowych przeznaczonych

dorealizaqlWnaStePnymrOku，
C）wartoSCplanuniezrealizowanegoiwygaslego．
Ewidenqe szczegdlowa do konta

980

prowadzi sle Wedhlg SZCZeg6IowoSci

doparagra紅klasy飲acjibudZetowej．Nakoniecrokukonto980niewykaz可esalda．

7）

Konto981，，PlannnansowyniewygasajaCyChwydatkdw，，shlZydopozabilansow匂
ewidenqiiplanu五mansowegoniewygas的cychwydatkdwbudzetowych．
Nakoncie98l po stronie Wn LUmuJe Sle ZatWierdzonyplan丘nansowy wydatk6w

niewygas瑚CyCh．
Nakoncie98lpostronieMategokontaJeStLUmOWana：
a）r6wnowartoSC zrealizowanych wydatkdw obci軸萌CyCh plan

丘nansowy

nleWygaS明CyChwydatk6wbudzetowych，
b）wartoSCplanuniewygas…南cychwydatkdwniezrealizowanegoiwygasIego．

Ewidende szczegdlowadokonta981prowadzisiew szczeg6ZowoScido paragra請
klasy怠kadibudZetowg・Nakoniecrokukonto981niewykazujesalda．

8）

Konto

998，，Zaangazowanie wydatkbw budzetowych roku bie勾CegO

shzy

dopozabilansowqewidenqlpraWnegOZaangaiowaniawydatk6wbudzetowychl衰tych

WPlanie丘nansowymstarostwawdanymrokubudzetowymorazwplanie宜nansowym

WydatkdwniewygasaJaCyCh可etychdorealizaqiwda・nymrOkubudZetowym．
Nakoncie998postronieWnujmlHeSleWSZCZeg61noSci：
a）r6wnowartoSC

s宜nansowanych

wydatk6w

budZetowych

w

danym

roku

budZetowym，
b）rdwnowartoSe zaangaZOWanyCh wydatk6W，kt6re beda obci密aly wydatki roku
nastepnego・

NastronieMakonta998ujml増eSleZaangaZowaniewydatkdwbudzetowychbieZacego

rokuorazljetychwplanienadanyrokwydatkdwniewygasaJaCyChzpoprzedniego
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roku，CZyliwarto窮umbw，decyzJllimychpostanowieh，ktdrychwykonaniespowodLJe

koniecznogCwydatkowaniaSrodk6wbudzetowychwdanymroku．

Ewidenqe szczeg6量ow脅dokonta998prowadzisleWedhlgPOdzialekobowiaz四年CeJ
klasy魚kadibudZetow匂・

Zaanga20WanleWydatk6wbudzetowychrokubudzetowegoksiegowaneJeStnakoniec
kaZdegokwaltahl．Nakoniecrokukonto998niewykaz叩eSalda．

9）

Konto

999

Zaangazowanie wydatkdw budzetowych pI・zySzIychlat，，shzy

do pozabilansowql eWidenql PraWnegO ZaangaZowania wydatk6w budZetowych
lat przyszlych oraz niewygasajacych wydatkdw，kt6re maja byC zrealizowane

Wlatachnastepnych．
Nakoncie999postronieWn可mLUeSleWSZCZeg61noSci：
a）r6wnowartogC zaangaZowanych wydatkdw budZetowych wlatach poprzednich，
aobciaz明CyChplan丘nansowyrokubiezacegostarostwa，
b）1㌔）Plan

宜nansowy niewygasajacych wydatkdw przeznaczony do realizadi

Wl−OkubieZ脅Cym．

Nakoncie999po stronie MauJmue Sle W SZCZeg61noSciwysokoS6zaangaZowania
wydatk6wlatprzyszlych・
Ewidenqa

szczeg610wa

klasy丘kacカnych planu

do

konta

999

jest

prowadzona

wedlug

podzialek

魚nansowego，Z WyOdrebnieniem planu niewygasajacych

Wydatkdw．Na koniec roku konto999moZe wykazywac saldo Ma oznaczaJaCe
zaangaZOWaniewydatk6wbudZetowychlatprzyszlych・

§102
1．

W rozdzialeIIIpolitykirachunkowoSciw paragra魚ch49−101megulowano zasady

dokonywanlaZaPISdwksiegowychnakontachsyntetycznychstandardowouzywanych
do ewidenqjonowania operaql gOSpOdarczych dotyczacych starostwa，POWiatowq

jednostkibudZetoweiito zar6wno kontuzywanych−W dniu sporzadzenia polityki
rachunkowogci−W StarOStWie jak nie uzywanych，ale takich，kt6re w przyszloSci，

stosowniedopotrzeb，mOgabyCuZywanewbleZaC匂praktyceksiegowq・
2．

Obowiaz可acyplan（Wykaz）kontsyntetycznychprzeznaczonychdodokumentowania
operaql gOSpOdarczych prowadzonych dla potrzd〕StarOStWa，pOWiatow匂jednostki

budZetow匂ZaWierazalaczniknr2dozarzadzenia・
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§103
1．

Stosownie do postanowieh

§

7

polityki rachunkowoSci do prowadzenia ksiag

rachunkowychuZywasleSPeqialistycznegooprogramowania，ktbregoszczeg6bwyopIS

StanOWizaねczniknr3dozarzadzenia．
2．

0pis systemuin氏）matyCZnegO ShlZacego ochronie danychiich zbior6W，W tym
dowoddw ksiegowych，ksiag rachunkowychiimych dohmentdw stanowlaCyCh

POdstawe dokonanych w nich zapISdw，regulLta Odrebne przepISy ObowiazTUaCe
wstarostwie．

RozdziaiIV
Szczeg61nezasadydotyczaCePlanowaniaiwykonywaniabudzetu

ObowiazuJaCeWStarostwiePowiatowymwWodzisIawiuSlaskim
§104
1．

KomdrkiorganizacyJneStarOStWauCZeStnicza，ZgOdniezpowszechnieobowiaz山雀cyml

PrZePISamlPraWa OraZ uChwaImi wlaSciwych organ6W，W PrOCeSaCh zwlaZanyCh

Z

Prdektowaniem

budZetu

oraz

JegO

Wykonywaniem，C．∴gromadzeniem

i rozdysponowywaniem Srodkdw budZetowych，Z uWZglednieniem postanowieh
zawartychwninleJSZymrOZdzialepolitykirachunkowoSci・
2．

Do dokonywania wydatkdw budZetowych uprawnione sa jedynie te komdrki
Organizac）me，ktdre posiad魂status dysponenta Srodk6w budZetowych・Wydzial

丘nansowywykon可edyspozyqiezlo20nePrZeZdysponent6W・
3．

W zakresie realizaql Wydatk6w objetych planem nnansowym starostwa stoslue
Sie，ZgOdnie z ustawa o丘nansachpublicznych，ZaSade mnkqionalnego rozdzielenia

dysponowania Srodkami budZetowymi i w konsekwenqii merytorycznej
OdpowiedzialnoScizadokonywanewydatkiodichkasow匂realiza函ikontroli，ktdreto
zadaniawykonywanesaprzezskarbnikaorazpodlegIemushlZby丘nansowestarostwa．
4．

Skarbnik，gZ6wny ksiegowy starostwa oraz pracownicy wydzia山

鳥nansowego

niesaupowaZnienidosporz如zaniadokumentaqlZrddloweJWSZCZegdlnoSciumdw，
Porozumieh，魚kturlub rachunkdw dotyczaCyCh sprzedaZy，1ist obecnoSciradnych，
bedacychpodstawazapISdwwksiegachrachunkowychprowadzonychwjednostce・
5．

Dokumentaqa Zrddlowa，O kt6rq mowa w ust．4sporzadzanaJeSt PrZeZ WlaSciwe，

merytorycznekom（汁kiorganizacカne starostwa，dysponentdwSrodkdwbudzetowych，
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anastepnlePrZekazywanadowydziahL丘nansowego celemichksiegowejikasowq
realizaql．

§105
1．

Na zasadachiw teminach okreSlonych w odrebn匂uchwale organu stanowlaCegO

dysponenci Srodkdw budzetowych opracowl南materialy do prqiektu uchwaly

budZetowe）nanaStePnyrOkbudZetowy・
2．

Materiaty，O ktdrych mowa w ust・l opracowywane sa z uiyclem fbmularzy

przekazanychprzezwydzia拍nansowy（WnioskibudZetowe）・

3．Wnioskioktdrychmowawust・20praCOWyWaneSaWSZCZeg6宣owoScidoparagra魚l
klasy丘kacjibudzetow匂izawierajaprzewidywanekwotywydatk6wjakiewentualnie
dochod（iw．
4．

Wniosek

w

przedmiocie

prqiektu

budzetu

powiatu

przekazywanyJeSt

prZeZ

dysponentdw Srodkdw budzetowych do wydziam∴魚nmsowego，a naStePnie

po werynkaqiifbmalneijakiz punktu widzenia zalozeh przljetych do budzetu
na koleiny rok budzetowy oraz przyjeciu przez zar21軸

stanowi podstawe

dosporzadzeniainfbmaqii，Okt6rejmowaw§106politykirachunkowoSci・
5．WlaSciwadosprawoiwiatykomdrkaorganizacyjnastarostwa，naPOdstawiewnioskbw
zIoZonych przez jednostki organizacyJne OSwiaty sporz如za zbiorcze wnioski

do prdektu budZetu（w dzialach

801，851i

854

klasy飲acji budZetow匂）

wzakresieplanowanychwnastepnymrokubudzetowym，dochod6wiwydatk6W・

§106
1．DysponenciSrodk6wbudZetowychpootrzymaniu，WteminieokreSlonymwustawie
o nnansachpublicznych，infbmaqiio kwotach dochoddwiwydatkdw sporzadzz南
pr（扉ktplanlJ丘nansowego（preliminarzbudZetowy）wszczegdlowoScidoparagram
klasy丘ka華budZetow匂・

2．DysponenciSrodkbwbudZetowychsporzadzajaprdektyplan6W丘nansowychzuzyciem
fbmularzywedhgwzoruokreSIonegowodrebnqiuchwalezarzadu・
3．W teminie okreSlonym w ustawie o丘nansach publicznych dysponenci Srodkdw

budzetowych

opracow朋

Preliminarze

budzetowe

w

zakresie

dochoddw

iwydatkdwbudzetowych，ZuWZglednieniemkwotdochoddwiwydatkdwzawartych
WinfbmadiokreSlone）WuSt・1・
4．PrzekazanedostarostwaprellminarzebudZetowepodlegajaweryHkadipodwzgledem
ichzgodnoScizprqjektemuchwalybudzetowq・
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5．Zwery丘kowany preliminarz budZetowy stanowi podstawe gospodarki丘nansow匂

sta．rostwawokresieoddnialstyczniarokubudZetowegododniauchwaleniabudZetu
iwkonsekwenqlOPraCOWaniaplanu怠nansowegojednostki・

§107
1．W terminie okreSlonym w ustawie o魚nansach publicznych dysponenci Srodkdw

budZetowych otlZymuiainfbmaqe o ostatecznychkwotach dochod6wiwydatkdw
Celowych．

2．DysponenciSrodkdwbudZetowychdostosowuJaPrqjektplanu宜nansowego starostwa

wzakresiedochod6wiwydatk6wdokwotLjetychwuchwalebudZetow匂・
3．

W teminie okreSlonym w rozporzadzeniu w sprawie gospodarki

na podstawieinfbmaqi okreSlon匂

丘nansowg，

W uSt・1，dysponent Srodk6w budZetowych

sporzadzaplalL卸nansowywzakresiedochoddwiwydatkdwcelowych・

4．Plan，O ktdrym mowa w ust・3SporzadzanyJeSt W SZCZegdlowoScido paragranl

klasy丘kadibudZetoweji podpisywanyjest przez starostei skarbnikalub osoby
ichzastepuJaCe．

§108
1．ZmianaplanunnansowegostarostwadokonywanajestnawniosekdysponentaSrodk6w
budZetowych．
2．DecyzJe W PrZedmiocie zmiany planu nnansowego starostwa podeimuje starosta

wfbmiezalZadzenia．
3．JeZeli skutkiem zmiany planu

五nansowego bedzie zmiana budZetu，decyzJe

wprzedmiotow匂SPraWiepodejmLtiezarz軸zmieniajacbudzetwewlasnymzakresie

lubwystepLmCZiniqiatywauchwalodawczaWPrZedmiociezmianybudzetu
4．Dokonywaniezmianplanuwydatk6wbudzetowych，OdbywasienapISemnyWniosek
（wraz z uzasadnieniem）kierownlka komdrki orgmizacyjnej（badZ teZ OSOby

gozastepL萌Cの，ktdrypowinienzawieraCwskazaniedziah，rOZdziahorazparagra血
klasynka函budzetoweiwydatku・

5．NapodstawieokreSlonegowust・lwnioskuwydzia捕nansowypIZygOtOW可eprqjekt
uchwalywlaSciwegoorganulubprqjektzarzadzeniastarOSty・

6．DowlaczneJWZaSciwoSciwydziahnnansowegonaleZysporzadzanieprQjektdwakt6w

PraWnyCh，Oktdrychmowawust・2・

§109
1．

0kreSlony w

JeSt

do

§108

wydziahi

ust．l polityki rachunkowoSci wnlOSek przekazywany

finansowego，gdzie
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na

podstawieinfbmaql

prZekazanych

przezdysponentaSrodkdwbudzetowychsporzadzanesapr（房ktyuchwaZlubprqiekty
Z紬Zadzeh，

2．

Wymienionewust・lprqjektyuchwalprzedkladanaposiedzeniuzarz軸u skarbnik
lubosobagozastepuIaCa．

3．

Prqjektyzar2軸zeh，Okt6rychmowawust．lprzedkladastaroScieskarbniklubosoba
gozastepLUaCa・

4．

ZinlqatyWa W SPraWie zmian planu

丘nansowego starostwa mo主婦WyStePOWaC

dysponenciSrodkdwbudzetowych，ZurZeduskahniklubosobagozastepLUaCa．

§110

NiezwbczniewteminachokreSlonychwpowszechnieobowiaz可acychprzepisachprawa，
komdrkiorganizacy）neStarOStWaPOWiadamianesaprzezwydzial怠nansowyodokonanych
Zmianachplanu鳥nansowegostarostwa・

§111
1．

Komdkiorganizacyine，ktdrewzakresiezadahprzezniewykonywanychprzygotow叫a
dokumenty（W SZCZegdlnoSci umowylub porozumienia z jednostkami samorzadu
terytorialnego orazimymi podmiotami），kt6rych skutkiem bedzie zmiana planu

缶nansowegostarostwaiwkonsekwenqlZmianauchwalywsprawiebudZetupowiatu，
zobowiazanesadoniezwlocznego przekazaniadowydziahl丘nansowegoinfbmaql
W PrZedmiotowej sprawie wraz ze sporz担zonym，ZgOdnie z§108ust．l polityki
rachunkowoScl，Wnioskiem celem przygotowania prqjekt6w uchwal wねSciwych
Organdwpowiatulubzarzadzeniastarosty・

2．

Wniosekokt6rynmowawust．1kieruJeSiedowydziah丘nansowegopopodpisaniu
um6W（Porozumieh）przezupowaZnionedodokonywaniatakichczymoSciosoby．

3．

W raziekoniecznoScido dokumentu doZacza sie kopie umowylubimg czynnosci
PraWnq・

§112
1．

Kom6rkiorganizacyIneStarOStWaWykon朋CeZadaniazwlaZaneZpObieraniemoplat，
stanowiacych doch6d budZetu powiatu，W SZCZeg61noSci oplat komunikac）jnych

ZObowiazanesa：

1）prawidlowoiteminowoustalaCwysokoSCnaleかOSciztytuhpobieranychoplat，
2）je鍋przepis szczeg61ny nie stanowiinacz句，WydawaC wszelkie dokumenty
StanOWlaCe dowdd przeprowad2，0neJ CZynnOSCi administracyjn匂

dopiero

PO Wykazaniu przez strone言z dokonala wplaty naleZnqi OPねty na wZaSciwy

rachunekbudzetupowlatu，
3）prowadziC zdtta SpraWy W SpOS6b umo揖wiajacy w szczegelnoSci ustalenie

zasadnoSciorazprawidZow匂WySOkoScipobranejoplaty，
4）na podstawie wniosku strony dokonywa60Ceny ZaSadnoSci zwrotu nadplaty
lub nienale血ie pobranej kwoty oplaty・Pisemna dyspozyqa kierownika

lub upowaかionego pracownika wZaSciw匂

komdrki organizacyJnq∴StanOWi

POdstawe do dokonania zwrotu nadplatylub nienalezniepobranq oplaty przez
wydzial

丘nansowy starostwa．W przypadkach budzacych w印pliwoSi

co do zasadnoSci nadplatylub nienaleznie pobraneJ OPlaty przeprowadza sle

konsultaqe ze shZbami prawnyml StarOStWa OraZ W raZie koniecznoSci
zwydzialem丘nansowym，anaStepnleniezwlocznieprzekazue siedowydziaLu
缶nansowegodyspozy（涼wprzedmiociezwrotunadpIatylub zwrotunienaleznie
PObraneJOPlaty・
2，Jezeli przeplS SZCZeg61ny tak stanowl，a taldeje錠JeSt tO uZaSadnione praktyka

dziaIaniadaneikom6kiorganizacyinq StarOStWaStrOnOmWydawanesadokumenty，

Potwierdzajace faktponiesienia przez strone kosztu z tytuhlWykonanej czynnoSci
administracyine1．

3．

Wydzia拍nansowyobowiazanyjest：
1）prowadziC ewidencje dochoddwbudZetowych o charakteIZePublicznoprawnym

icywilnoprawnymwedhlgdzialdwirozdzia16wokre的acychrodz勾dzialalnoSci
orazwedhgparagrafもwklasy丘kacjibudZetowei・
2）teminowo wysyIad do zobowiazanych upomnienia，a takZe podejmowaC
ime

czynnosci

okreSlone

w

przepisach

o

postepowaniu

egzekuc）jnym

wadministraqlWZakresienaleZnoSciocharakterzepublicznoprawnym・

3）wzakresieokreSlonymwodrebnychprzepisachprzygotowywaCcywilnoprawne
prQjektyrozstrzygnleCWPrZedmiocieumorzenianaleかOScinieSclagalnych・
4）dokonywa6

2wrotu nadphtlh nienaleznie pobranych oplat na podstawie

dyspozydiokreSlonqIWuSt・lpkt4ninleJSZegOparagra魚らZgOdniezwnioskiem
strony，WfbmiegotdwkowqiWkasiestarostwalubbezgot6wkowqnakrajowy
rachunekbankowystrony，
5）w

przypadkach

nie

budzacych

watpliwoSci，kiedy

na

podstawie

danych

wynikajacychzewidendiksiegowqIOrzypisynaleZnoSci），WOParCiuowniosek
stronyustalono，izpowstaねnadplatalubWPlaconezostalonienaleZneSwiadczenie，
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Wydzial丘nansowydokon叫e Z urZedu zwrotupobranych Srodkdw角nansowych

ZgOdniezdyspozyqazlo20naPrZeZStrOne，bezgotdwkowonaj句krajowyrachunek
bankowylub got6wkowo w kasie starostwa．Dotyczy to tych sytuaqi，kiedy
wydzial

merytoryczny

dokon可e

czyllnO§cI

Z

Wykorzystaniem

systemu

infomatycznegopowlaZanegOZinfbmatycznymsystememksiegow）mStarOStWa・

4．

ZasadyokreSlonewust．1−3ninlqSZegOParagra血stosTqeSieodpowiedniodo：
1）dochoddw pobieranych na podstawie powszechnie obowiazujaCyCh przepis6w

prawawzakt・eSieprawageodezyjnegoikartogra魚cznegozuwzglednieniemzasad
okreSlonychwprzepisachustalonychwuchwalewsprawiegospodakilnansoweI・
2）（SheSlony），

3）imychnizOPlatynaleznoSciocharakterzepublicznoprawnympobieranychprzez
kom6rkiorganizacylneStarOStWaWZWi年ZkuzwykonywanymlPrZeZtekom6rki
zadaniami．

§1121（SheSlony）

§113

W celu zapewnieniaprawidlowegoiteminowego realizowania dochoddwbudZetowych
wlasnychi Ska血u Pahstwa o charakterze cywilnoprawnym wprowadza sle naSteP朋Ce
zasadypostepowaniawindykacyjnego：
1）Pracownikwydzia山嵐nansowego，WZakresiewynikaiacymZprZydziaIuczynnoSci，
na bie碑CO dokonuje kontroliteminowego uiszczanianaleかOSciwynikajacych
zzawartychum6W，decyを）10raZimychczynnoScIPraWnyCh・
2）W sytua擁，kiedy naleznoSC nie wplynie na oznaczony rachunek bankowy
w terminie zaplaty，PraCOWnik wydziahl∴丘nansowego，ZObowiazany

jest do wysania do dluznika wezwania do zaplaty，ktdre powimo zawieraC

wszczegdlnoSciokreSleniekwotyzobowiazaniaorazwskazanieteminuuiszczenia
nale血OSci，natOmiastwprzypadkunalemoScio charakterzepublicznoprawnym
upomnienia．

3）（Sheaony）・
4）WlaSciwa do spraw prawnych komdrka organizacyjna starostwa przekazL房

do wydziahl∴丘nansowego odpisy wszystkich dokumentdw zwlaZanyCh
Z WindykaくねnaleZnoScitakiejak：
a）pozew，

b）odpowiedZnapozew，
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C）postanowienia，WyrOki

orazime

rozstrzygniecia

wlagciwego

sadu

POWSZeChnegowsprawiedochodzonqnaleか0Scl，

d）imedokumentymajacewplywnadochodzonanaleznoSC．
5）Wprzypadku，gdypostepowaniemajaCenaCeluwindykaqienaleznoSciokazaIosie

bezskuteczneizachodzaokreSloneprzepisamiprawaprzeslankiumorzeniawydzial
丘nansowy，POZaSlegnleCluOplniiradcyprawnego，PrZygOtOWuJerOZStrZygnleCle
WlaSciwegoorganuwprzedmiocieumorzenianaleznoSci．

6）PopodjeciurozstrzygnieciaokreSlonegowpkt5nini匂szegoparagra魚ldokon可e
SleWyksiegowanianaleznoSci．

§114
Realizaqia dochoddw wIasnych powiatu oraz budzetu pahstwa，naleznych w zwiqzku

Z gOSPOdarowaniemnieruchomoSciaminalezacymidoSkahuPahstwaodbywasleWedhg
nastepIUaCyChzasad：

1）SprawywpowyZszymzakresieprowadza：
a）odpowiedzialnaza sprawyzwi魯Zane Z gOSPOdarowaniemnieruchomoSciami
bedacyml prZedmiotem wlasnoSci Skarbu Pahstwa komdrka organizacy】na

StarOStWa，ZWanadal匂Wydzialemmerytorycznym，

b）wydzia猫nansowy，Oktdrymmowaw§2pkt14politykirachuIkowoSci・
2）Wydzial merytoryczny zapewnia prawidlowoSCi teminowoSC wprowadzania

doinfbmatyczn匂bazydanychinfbmaqiiwzah−eSie：
a）podmiotu zobowiqzaneg0

−

OSOba

魚zyczna，OSOba prawna，jednostka

OrganizacyinanlePOSladajacaosobowoScIPraWng，

b）umowylub teZim匂

CZymOSci prawnej na podstawie，kt6rej pobierane

SanaleznoSci z tytulu gospodarowania nieruchomoSciami nalezacymi
do SkarbuP祖stwa，

C）wysokoScinaleねOScigIdwn匂OraZ naleznego budZetowipahstwa podatku

VAT，
d）teminuzobowiazania−W）miki南CegO Z ZaWa的umowybadZ teZ zimq
CZynnOScIPraWnqI．

3）WysokoSCnaleznoSciustalanajestprzezwydzialmerytorycznywoparciuo operat
SZaCunkowyna podstawie，ktbrego wystawiane sa w szczegdlnoSci nastepl萌Ce

dokumentyksiegowe：

a）pismaooplatach，
b）decyなeadministrac）jne，
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C）魚kturyVAT・
Na podstawie ww．dokument6w zobowiazanidokonujapZatnoScina wlaSciwy
rachunekbankowyprowadzonywstarostwie・

4）Pracownikwydziahmerytorycznegodokon可eprzypisunaleznoSciuwzgledniajac

wszystkiedaneokreSlonewpkt2minlgSZegOParagran
5）JeZelinicimegoniewynikazprzepisuszczeg61nego，ZtreSciumowylubztreSci
czymoscIPraWnej，dokonanieprzyplSunaleznoScinastepIUe：

a）wprzypadku oplatztytuhluZytkowaniawieczystego，do dnia25stycznia
danegorokuobrachunkowego，
b）w przypadku oplat z tytuhlumdw najmuidzierZawy，do siddmego dnia
kazdegomieslaCa，

C）WimychprzypadkachniezwloczniepodokonaniuczynnoSciprawnqi，ktdrej
sh血iemjestnaleznoSCztytuhdysponowanianieruchomoSciamlnalezacymi

doSkarbuPahstwa．
6）Przypisynale血OScidokonywanesaprzezpra∞Wnik6Wwydziahmerytorycznego
niezwlocznieisystematycznie・PoprzezniezwlocznoSCnalezyrozumieCdzialanie
bez zbedn匂

zwloki，uWZg19dniajace okolicznoSe，koniecznoSci przekazania

pobranych dochoddw na rachunek bmkowy wqieWOdy w kr6tkich teminach
wynikz涙CyChz art．255ustawyo丘nansachpublicznych，

7）PrzypisunaleZnoScidokomtiesiezdatabieZaca，C・Wdniuwprowadzaniadanych
dosystemuinfbmatycznegoobshgt南CegOSPraWyZWiazanezgospodarowaniem
nieruchomoSciaminalezacymidoSkahuPahstwa，niezaleznieodtego，COWynika

zumowylubinn匂CZynnOSCiprawnej・Wwyjatkowychwypadkachdopuszczasie
wprowadzenie przypisu naleznoSci zdat卑WSteCZna na Wniosek naczelnika

wydziahlmerytOryCZnegOZaZgOdaskahnika・
8）W przypadku jaki匂koIwiek zmiany zobowiazania，majacej wplyw na億eSC

przyplSu，W SZCZegdlnoSci zmiany danych okreSIonych w pkt2ninleJSZegO

paragra餌pracownikwydziahlmerytOryCZnegOniezwIocznieinfbmujewfbmie
pISemnq PraCOWnika wydziahl∴tinansowego odpowiedzialnego zaobsluge

ksiegowo−raChunkowa・

9）Wydzial丘nansowyzapewniaprawidIowoSCiteminowoS60bshgirachunkowo−
ksiegow匂OraZWindyka（彊naleZnoScIZtytuhgospodarowanianieruchomoSciami

nale牽CymidoSkahuPahstwa・
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10）ZchwilawpZywuSrodk6wpienieZnychnawlaSciwyrachunekbankowy，Wydzial
丘nansowy dokonuJe rOZliczenla，na pOdstawie sporzadzonego przez wydziaI

merytorycznyprzypisu，nale血OSciwrozbiciunanaleznoSigldwnaipodatekVAT・
11）Po dokonaniu czymoSciokreSlon匂WPkt13ninieiszego paragra血pracownik
wydziahl宜nansowego przekaz、Ue PObrana nale血OSC w rozbiciu na dochody

SkahuPahstwaidochodybudzetupowiatu・
12）ZchwilawplywuSrodkdwpieniemychnarachunekbankowybudzetu，dochody
SkahuPahstwaprzekazywanesanarachunekbankowyWqjewodySlaskiego・
13）DokonywanieczymoSciokreSlonychwpkt11−12niniejszegoparagrah10dbywa
sle niezwlocznle，ZuWZglednieniemtemin6w wynikajacychz ar・255ustawy
o丘nansachpublicznych・
14）W przypadku nieteminowego regulowania naleznoSci przez zobowiazanych

wydzia霊

鳥nansowy podeimLje dziaania zmierzl南Ce doich przymusowego

wyegzekwowania，Z uWZglednieniem zasad okrenonych w

§113

polityki

rachunkowoSci．WydziaZ merytoryczny przekazuje do wZaSciw匂

do spraw

prawnych komdrki organizacyInqI StarOStWa，ZWanqi dalqi biurem prawnym，

wszystkie dokumentydotyczacenieuregulowanychnaleznoSciSkarbu Pahstwa，

niezbednedoprowadzeniadzialahwindykacyinych，POWiadami明COPOWyZSZym
zdarzeniuwydzia捕nansowy・
15）Biuro prawne podQimuje niezbedne dziakmia przed sadem powszechnym
zmierz劉唆Ce do wyegzekwowania naleZnoSci Skahu Paiistwai przekazuje

do wydziahl丘nansowego wszystkie dokumentyiinfbmaqe umo21iwl明Ce

prawidtoweLUmOWanietychnaleznoSciwksiegachrachunkowychprowadzonych
w starostwie，WSZCZegdlnoScitakiejak：

a）pozcw，

b）odpowiedZnapozew，
C）postanowienia，WyrOki

orazime

rozstrzygniecia

wlaSciwego

sadu

powszechnegowsprawiedochodzonejnaleznoSci・・

16）Wprzypadku，gdypostepowaniem2両CenaCeluwindykaqienaleznoSciokazalosie

bezskutecznei zachodza okreaone przeplSami prawa przesZalki umorzenia
naleZnoSci，Wydzial∴五nansowy，PO ZaSlegnleClu Oplnii radcy prawnego，

przygotow叫e rOZStrZygnleCle WlaSciwego organu w przredmiocie umorzenia
naleznoSci．
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17）Popo（鵡ciurozstrzygnieciaokreSlonegowpkt16niniqiszegoparagramdokon可e
SiewyksiegowanianaleznoSci．

§115

1．

Dysponenci Srodk6w budzetowych prowadza ewidenqe wydatkdw，umOZliwl的Ca
ustalenieZr6del丘nansowaniawydatk6worazwielkoSCzaangaZowanychSrodk6W．

2．

Dysponenci Srodkdw budzetowych dokonujIa Wydatkdw budLetowych na cele

idowysokoScikwotltietychwzatwierdzonychplanachHnansowychstarostwa・
3．

Wydatkdw budZetowych dokonuJa，W ramaCh sw（凋

Wla如iwoSci，kom6rki

organizacyineStarOStWaZWylaczeniemwydziahl丘nansowego，dokt6regoobowiazk6w

nalezy zgodnie z powszechnie obowiazLUaCyml PrZeplSami prawa wykonywanie
dyspozyqiijakikontrolamerytorycznaifbmaln0−raChunkowaprzedZozonychprzez
dysponent6wSrodkdwbudZetowychdokument6W・
W w）南tkowych sytuacjach za zgoda dysponenta Srodkdw pracownik dokon1両c
wydatku moZe zamgaZowaC Srodki wIasne，ktdre niezwlocznie po zatwierdzeniu

do wyplaty przez Staroste WodzisIawskiego oraz gldwnego ksiegowego sa

4．

WydziaI∴角nansowy uruchamia Srodki∴nnansowe（W fbmie got6wkowej
lubbezgot6wkowej）nazaplatezobowiazahnapodstawieprzedloZonychdokument6w
ksiegowychtakichjak魚ktury，raChunkijtp・

5．

DysponenciirodkdwbudZetowych sazobowiazanidoocenywydatk6wpodk卸em
ichzgodnoScizzadaniamlpublicznoprawnymlWykonywan明nlPrZeZpOWiat，atakze
dostosowaniawZaSciw匂klasy缶kacjibudZetow匂Wydatk6W・

6．

Dysponenci Srodkdw budZetowych prowadza pomocnicza ewidenqe wydatk6w

umo拙WlaJaCauStaleniepoziomuzaangaZowaniaSrodkdwpublicznych narealizaqe
zadzh．

§116

1．DysponenciSrodk6wbudZetowychstosLmokreSlonawpowszechnieobowiaz叩aCyCh

przepisachprawaklasyfikaqiewydatk6wstnkturalnychumoZliwiaiacawyodrebnienie
wy狗Wymlenionychwydatkdwz calo如iwydatkdw，ktdrychZr6dIem丘nansowania
Sakr勾OWeSrodkipubliczne・
2・DowydatkdwstnkturalnychzaliczasleWSZCZeg61noSciwydatkinaceleizadania
okreSlonewpowszechnieobowiaz朋CyChprzepisachprawawprzedmiociewydatk6w
Stnkturalnych．

i
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3．JeSli przepIS POWSZeChnie obowiazuJaCegO prZeplSu praWa nie stanowiinaczq，

dowydatkdwstrukturalnychniezaliczasiewszczegdlnoSci：

1）SrodkdwpozyskanychzeZrddeZzagranicznych，WtymZbudZetuUniiEuop匂ski匂，
2）dotaqii przekazywanych z budzetuimym pOdmiotom zaliczanym do sektora

丘nans6wpublicznych，

3）wszelkiegorodzajugrzywien，OdsetekodzalegloSciorazwydatk6W，ktdremoga

by60dzyskanejaknp．podatekodtowar6wiushg（VAT），
4）Oplatzamediawtymoplatzatelefbn，intemet，gaZ，Prad，OgIZeWanie，

5）wydatk6wponiesionychnawymianesprzetuczyteZWypOSaZeniaotychsamych
ParametraChtechnicznychbezdodatkowychmnkcjiczyte20SZCZednoScienergll，
6）bieZacychremont6wjaknp．malowanieScian，pOdI6g．

§117
1．

Klasy丘kaqii wydatkdw strukturalnych dokonLか

sie z uwzglednieniem obszar6w

tematycznychi kod6W odpowiadaiaCyCh wlaSciwym PrOgramOm OPeraCy〕nym
okreSlonych w przepisach prawa，O kt6rych mowa w

§116

ust，l polityki

rachunkowoSci．

2．

Kwali丘kowaniewydatkdwbudzetowychstosowniedowZaSciwychobszardwikoddw

powimo sie odbywac w oparciu o ocene poniesionego wydatku z zastosowaniem
kryterium przedmiotowego zwiazanego z celemlub realizowanym zadaniem，

aniepodmiotowegoodpowiad萌cegospecyHcedziala・niajednostki・

§118
PrzywyodrebnieniuwydatkdwnacelestrukturalnedysponenciSrodkdwbudzetowychstos1両
zasade，ZgOdnie z kt6ra wydatek ten jest uwzgledniony przez kom6ke organizacyjna，

kt6raostateczneponioslakosztrealizaqizadania・

§119
1．Klasynkaqiiwydatku strukturalnego dokonl加Sie w fbmie pisemnej，na fakturze

lubimymdowodzieksiegowym・
2．

Ustala sle naStePLyaCa treSc pleCZeCl uZywan匂

do odnotowania na dokumencie

ksiegowyln魚ktuprzeprowadzeniaprzezdysponentaSrodkdwbudZetowejklasy丘kacii
Wydatkdwstrukturalnych：

Wydatekzakwalifikowanodowydatku
StmktuJalnegowwysokoSci…
（slownle∴．

…）KOD…．
data

3．

podplS

W przypadku，kiedy dany wydatek nie zostal zakwa肺kowany do wydatku

stnkturalnegostosl増eSlepleCZeCOnaStePuaCeJtreSci：

WydatkunleZakwalinkowano
dowydatkustmktuJalnego

podpis

§120
Wydzial魚nansowydokonuJe eWiden函ksiegoweJWydatk6w strukturalnychnapodstawie
klasy丘ka函przeprowadzonej przez dysponenta Srodkdw budzetowych，udokumentowanej

nafakturzelubimymdokumencieksiegowymzuzyciempieczeciwskazanejw§119ust2
politykirachunkowoici・

§121
1．

Dysponenci Srodkdw budzetowych sporzadz萄a pblrocznei roczneinfbmaqe

zawieraJaCeanalize dokonanychwydatkdwbudzetowychniezbednedo sporzadzenia
SPraWOZdahopISOWyCh，Oktdrychmowawustawieo丘nansachpublicznych・
2．

Dokumenty，O ktdrych mowa w ust．1ninlqlSZegO Paragram zawler2両infbmade

wprzedmiociezadah宜nansowanychzeSrodkdwpublicznych，aWykonywanychprzez
kom6keorganizacyJnもWramaChjejwlaSciwoSci・

§122
DysponenciSrodkdwbudzetowychdokonLrlaWydatkdwbudZetowych：

1）wspos6bcelowyioszczedny，ZZaChowaniemzasadyuzyskiwanianajlepszych
e氏ktdwzdanychnakladdw，

2）wspos6bumo21iwiajacyteminowarealizaqieZadah，
3）WwysokoSciiteminachwynikajaCyChzwczeSnieizaciagnietychzobowi魯Zah・

§123
1・

Dysponenci Srodkdw budzetowych dokon朋Cy Wydatkdw，kt6rych Zrddlem
宜nansowania sa Srodki pochodzace z dotaql，W SZCZeg61noSci dotaql Z budzetu

Pahstwa，ZObowiazanl Sa do szczeg61neJ StaramOSci w zakresie przestrzegania

PrZePIS6wregulLB面ychwydatkowanietegorodzajuSrodkdwpublicznych・
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2．WteminachinazasadachokreSlonychprzezpodmiotyudzielajaCedotaqii，dysponenci
s．odkdwbudZetowych sporzadz年ia okresoweinfbmaqie zawier的Ce merytOryCZne

analizydokonanychwydatk6W・

§124
1．Dysponenci

Srodk6w

budZetowych

dokonl押Cy

Wydatkdw，kt6rych

Zrddlem

息nansowmiasaSrodkipochodzacezeZrbdelzewnetrznychniepodlegaJaCeZWrOtOWi・

wszczeg61nogcizeSrodkdwpochodzaCyChzbudZetuUniiEurop匂Skid・ZObowiaZanisa
d。SZCZegdlnqi staramoSci w zakresie przestrzegania procedur wynikajacych

zzawanych um6W，a takze przeplSdw og61nych obowiazuaCyCh dla danych

progr創mew・

2．DysponencizobowiazanisadoprzedlozeniadoWydziahlFinansowo−BudZetowego
wrazzdokmentemZrddlowymwnioskuouruchomienieSrodk6wbudzetowych・

3．Wszczeg61noSci，WSPOS6bniebudzacywatpliwoSci，ZObowiazanisadoustalenia

czydanywydatekmoZebyCpokrytyzeSrodk6W，ktdrychZrddlem魚nansowaniasa
SrodkipochodzacezeZrddelzewnetrznychniepodlegaJaCeZWrOtOWi，WSZCZeg61noSci
zesrodkdwpochodzacychzbudzetuUniiEurop匂Skiej（Wydatekkwali紋owalny）・
4．PrzedkladaJaC dokument do kontroli gldwnego ksiegowego udziel祖WSZelkich
wy）aSniehwskaz1両CyChnajakiejpodstawieuznanodanywydatekzakwaliHkowalny・

5，WprzypadkunieotrzymaniawterminieSrodk6wnarealiza擁Prqiekt6W，kt6rych
zr6dlemnnansowaniasaSrodkipochodzacezeZrddelzewnetrznychniepodleg明Ce
．W．otowl，WSZCZeg61noScizeSrodkdwpochodzacychzbudZetuUniiEuropeiskiej・
moz1iweJeSt Zaanga20Wanie Srodk6w wlasnych Powiatu，na POdstawie pISma，

podwamkiemkceptaqiiprzezStarostelubimegoCzbnkaZarz軸u・
6．ZchwilaotrzymaniapowyZszychSrodkdwnalezyniezwloczniezwrdciCzaangaZOWane
S，。dkiwlasne Powiatu，na POdstawie pisem句dyspozyqi，na raChunek budzetu
Powiatu．

§125
1．S．。dkifinansowe przeznaczone na Wydatkipowiatowychjednostek budzetowych

przekazywanesazrachunkubudZetupowiatunarachunekwlaSciwejjednostkL
2．0peraqieksiegowedotyczacerejestra函Zdarzeh，Oktdrychmowawust・1LJmOWaneSa

wksiegachrachunkowychprowadzonychdlapotrzebbudzetupowiatu
3．Srodkinawydatkiuruchamianesanapodstawiewniosk6wzlozonychprzezjednostki
budz。t。We Z Wyiatkiem dotaqlOraZimych Srodkdw celowych przekazywanych
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niezwlocznie po otrzymaniu na rachunki bankowe powiatowych jednostek
budzetowych．

§126
1．NazasadachitrybieokreSlonymwpowszechnieobowiaz函CyChprzepisachprawa
pracownlCyWydziahl五nansowegosporzadzaja：
1）jednostkowe sprawozdania budzetowe，W SZCZegdlnogci takie jak Rb−27S

o dochodachiRb−28Sowydatkach，
2）jednostkowe sprawozdaniajednostek sektora丘nansdwpublicznychw zakresie

operaqii丘nansowych，WSZCZegdlnoScitakiejakRb−ZiRb−N・
2．Na

podstawie

przez

jednostkowych

starostwo

orazime

sprawozdah

jednostki

okreSlonych

organizacy〕ne

w

ust・1，a

pOWiatu

Zlozonych

sporzadzane

sa

sprawozdaniazbiorcze・PracownikwydzianLnmmSOWegOdokomtjekontrolifbmalno−
rachunkowejprzedIozonychsprawozdahjednostkowych，anadowddprzeprowadzonq
kontroli wpowyZszym zakresie，Sklada para時1ub podpis na plerWSZej stronie

SPraWOZdaniajednostkowego・

3，

Zasady postepowania okreSlone w ust・112nini匂SZegO ParagranJ StOSuje sie

wprzypadkusporzadzaniasprawozdahzbiorczychprzezwlaSciwadosprawoSwiaty
komdrkeorganizacy〕naStarOStWa・

4．Zbiorczesprawozdaniapowiatuob匂muJaSWymZakresemdaneujetewzbiorczych
sprawozdaniachjednostekorganizacyInyChoSwiatyorazdane面tewsprawozdanlaCh
jednostkowychpozostalychjednostek・

§127
1．NazasadachiwtrybieokreSlonymwpowszechnieobowiazuacychprzepisachprawa，
aw rozporzadzeniu w sprawie szczeg61nych zasad rachunkowoScl，nlepOSiad…南ce
osobowoSci prawnqi jednostki organizacyjne，W tym StarOStWO，SPOrZadzz南

jednostkowesprawozdania魚nansowetakiejak：

1）bilms，
2）rachunekzysk6wistrat，
3）zestawieniezmianwnmduszujednostki
2．Napodstawie zlo20nyCh sprawozdahjednostkowych sporzadzane sa sprawozdania
laczne．

3．Przysporzadzaniusprawozdahtacznychstoslljesiezasadypostepowaniawzahesie
ko血01ifbmalno−raChunkoweiokreSlonew§126ust・2i3politykirachunkowogci・
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4．

Bilans skonsolidowany powiatu sporzadzany jest na podstawie Zacznego bilansu

nlePOSiadajaCyChosobowoScIPraWn匂jednostekorganizac）9nyChpowiatu，g・jednostek

budzetowychizaklad6wbudZetowych orazprzedIoZOnyChbilans6w posiadajacych
osobowoSC prawna powiatowych jednostek organizacyJnych，W SZCZeg61noSci

samodzielnegopublicznegozakladuopiekizdrowotnq・
5．Podleg明Cy

konsolidaqii

bilans

posiadajacqi

osobowoSC

prawna

jednostki

organizacカn匂Podlega kontroli na zasadach okreSlonych§126ust・2polityki
rachunkowoSci．

§128
Podstawa sporzadzenia sprawozdah okreSlonych w paragrafach126i127

polityki

rachmkowoScisazapisydokonanewksiegachrachunkowychprowadzonychwstarostwie・

§128l

WsprawachzwlaZanyChzplanowaniemiwykonywaniembudzetustosLUeSienomyzawarte
wobowiazuJaCyChprzepisachustalonychwuchwalewsprawiegospodarki宜nansowql・

RozdziaIV
Zasadyemisji，Obieguikontrolidokument6wksiegowychobowiazuJaCe
wstarostwiePowiatowymwWodzislawiuSl雀Skim・

§129
1．Zapisy w ksiegach rachunkowych prowadzonych w starostwie sa dokonywane
na podstawie dowod6w ksiegowych potwierdzajacych魚kt zaistnienia operadi

gospodarczqI・

2．KaZdydowddksiegowypowimycharakteryzowa6nastep朋CeCeChy：

1）dokLmentalnoSCzaistnialychz高調Zehlubstandwoznaczajaca，zedokumentujesie
zdarzenialubstanywdanymmlqSCulubwczasle，
2）trwaZoSCwpisanejtreSciiliczb，
3）rzetelnogC

danych

oznacz魂Ca，iZ

dane

na

dowodzie

ksiegowym

musza

odzwierciedlaCstan魚ktyczny，realnieistnl的Cy，

4）kompletnoSCdanychoznaczajaca，iZdanenadowodzieksiegowymmuszabye
kompletne，ZaWieraJaCe

CO

naJmnlqJ

ol・aChuIkowoSci，
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te

Wymlenione

w

art・21ustawy

5）jednorodnoSC dokumentowanych operacji gospodarczychlub mansowych

oznaczaJaCa，lZnajednymdowodzieksiegOWymmOznadokumentowa60Peraqe
tegosamegorodzajulubjednorodne，
6）chronologicznoSC wystawionych kolejno dowod6w ksiegowych oznaczajaca・

izkol匂nedowodytegosamegorodzaumuszabyCdatowanezgodniezestanem
faktycznym，niewolnoantydatowaCdowoddwksiegowych，
7）systematycznoSC numerowania kol匂nych dowod6w ksiegowych oznacz萌Ca，

iZdowodytegosamegorodzajumuszaposiadaCnumeraqiekolejnqodpoczatku
rokuobrotowego，
8）identy飲acyjnoSC kaZdego dowodu ksiegowego oznaczajaca，iz dowody

podtaczonepodwyciagbankowywimymieinumerzgodnyznumer

mWyClagu・

numerkolejnyzaplSunaZbiorczymdokLmenCieksiegowyn，
9）PoprawnoSC∴fbrmalna C・ZgOdnoSC wystawionego dowodu ksiegowego

zprzeplSamlPraWaininlqSZainstnkCね
10）poprawnoSe merytoryczna C・ZgOdnoS6przedmiotowa，CenOWa，POdatkowa，
Odpowiedni056zastosowanychmiar・
11）poprawnoSC rachunkowa b・ZgOdnoSC obliczeh rachunkowych ze st創nl議n

faktycznymlZaSadamimatematyki，

12）podmiotowoSCdowoduksiegowegooznaczajaca，izkaZdydowddmusizawierad

dane o podmiocielub podmiotach uczestniczacych w operaql gOSPOdarcze1
1ub丘nmsow勘
§130
Dowodyksiegowe（Zrddlowe）dzielisiena：
1）dowodyksiegoweobce，takiejak：
a）wystawioneprzezkontrahent6W魚ktury，raChunkiirakturykorygujace・

b）imedokumentywystawioneprzezjednostkizewnetrznetakiejakwyciagi
bankowe，dokumentyprzelewdw，POtWierdzeniasalditp・
2）dowodyksiegowewlasne，takiejak：
a）dowody

ksiegowe

wlasne

zewnetrzne

C・PrZekazywane

w

oryginale

na zewntlZ takie dokumenty jak faktury sprzedazy，WSZelkiego rodzaju

deklaraqe，POtWierdzeniasald，nOtyksiegowe，
b）dowody ksiegowe wlasne wewnetrzne C・WyStaWiane w starostwie takie

dokumentyjaklistyplac，POleceniaksiegowania，PrOtOkolylikwidaqiiSrodkdw
trwalych，POZOStalychSrodk6wtrwalychiwartoSciniematerialnychiprawnydh
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itp．，dotyczace operacji dokonywanych w ramach ksiag rachunkowych

prowadzonychwstarostwie・

§131
1．W przypadku uzasadnionego braku mo21iwoSciuzyskania dowoddw ksiegowych

obcychdopuszczasieudokumentowanieoperaqlgOSPOdarczeJZaPOmOCaksiegowych
dokumentdwzastepczych（dowob，

prOf，rma

），SPOrZadzonychprzezpracownik6w

dokon朋CyChtychoperaql・
2．ZchwilawpZyⅧdostarostwadowoduobcego，nalezypor6wnadgoztreSciadowodu

zastepczegoi w przypadku stwierdzenia niezgodnoSci naleZy dokonad zaplSdw
koryguJ雀CyCh，doprowadzajacych do poziomu zgodnego ze stanem wynikajacym

zdowoduobcego．

§132
PodstawaksiegowaniasardwniezSPOrZ軸zonewstarostwie：
1）dowodyksiegowezbiorcze，StanOWiacezbi6rpqiedynczychdowoddwksiegowych，

2）dowodykorygujacedokonanezapisyksiegowe，takiejak魚kturykorygl的Ce・nOty

korygLUaCeWyStaWianeprzezkontrahent6wjakistarostwowceluskorygowania
bZeddwzawartychwdokumentachksiegowych，

3）ww加tkowychwypadkachoSwiadczeniapracownikdwstarostwaodokonanym
zakupie na rzeczjednostkiw sytua前kiedy podmiot sprzedajacy odmawia
wystawieniarachunku；dotyczyzakL・p6WoniskieiwartoScinlePrZekracz明Cej

50zt．

§133
ZgodnieztreSciaart・21ustawyorachunkowoSci・abydokumeI直1豚nadzadowddksiegowy
powinienonzawierac，COn劉mnlq：
1）OkreSlenierodzaiudowoduijegonumeruidenty触acカnego・
2）okreSleniestron（nazwyiadresy）dokon一両CyChoperacjigospodarczej・

3）opisoperaQjiorazjeiwartoSC，jeZelitomoZliwe，OkreSlonatakzewjednostkach
nafualnych，

4）date sporzadzenia operacji，a gdydowdd zosta宣sporzadzonypodima data・

takzedatesporzadzeniadowodu，
5）podpis wystawcydowoduoraz osoby・ktdreiwydanolub odkt6rej przyjeto
skIadnikiaktywdw，
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6）stwierdzenie sprawdzeniai zakwa肺kowania dowodu dol扉cia w ksiegach
rachunkowych

−prZeZ

WSkazanie

mieslaCa

OraZ

SPOSObul摸Cla

dowodu

wksiegachrachunkowych（dekretacja），一atakZepodpis osobyodpowiedzialn匂
zatewskazania．

§134
Zgodnie z treScla art・22ustawy o rachunkowogci，dowodyksiegowe bedace podstawa

zapIS6Wwksiegachrachunkowychstarostwapowimyby6：
1）rzetelne，CZylizgodnezrzeczywistoScia，
2）kompletne，C．zawierajace wszystkie elementy prawldlowego dokumentu

iniezbednedanecharakteryzuJaCeOPeradegospodarcze，kt6r匂dotycza，

3）bezbledne・

§135
1．

Balkowedokumentyksiegowesatodokumentyksiegowe（uznaniowelubobcia華南Ce
rachunkibankowe）na podstawie，ktdrych dokonywane sazapisyw odpowiednich
ksiegachrachmikowychprowadzonychwstarostwie・

2．Dobankowychdokument6wksiegowychzaliczasiewszczeg6lnoSci：
1）bankowydowddwplaty−WyPelnianyjestprzezkasieralubzobowiazanypodmiot
WOdpowiedni匂iloSciegzemplarzy，
2）polecenieprzelewu−StanOWiaudzielonabankowidyspozycjedhrZnikaobci＊enia
JegOraChunku，ZgOdniezumowarachunkubankowego・Podstawadowystawienia
powinien byC oryginal dokumentu podlegajacy zaplacie・Polecenie przelewu

spoIZadzapracownikksiegowoSci（wiloSciegzemplarzyprzewidzian匂wbanku
prowadzaCymraChunek）ktdre，POPOdpisaniuprzezupowaZnioneosoby，Skladane
JeSt W bah．W ramach prowadzonej obshgibankowg w systemie，，home
banking

，SpOrZadza sie−bezpoSrednio na stanowisku pracy w starostwie−

dokumentyprzelewuwfbnnieelektronicznej，

3）wyciagbankowyzrachunkubieZacegoirachunkdwpomocniczych−OtrZymyWane
zbankuwyclaglraChunkdw，
4）czek got6wkowy−WyPisuja pracownicy wydziahlL缶nansowego w jednym
egzemplarzu・

Czek

podpis朗

OSOby

upowa如ione

odpowiednimi

peinomocnictwamizlo20nymiwbanku・Pozrealizowaniuczeku，WraZZWyClagPem
bankowym przekazywana jest do starostwa karta dodatkowa（przedhZek）

stanowlaCadow6ddokonanqlCZynnOSci・WraziepomylkiwwypISyWaniuczeku
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（kwot，naZWisk，itp．），CZekanulLJesiezgodniezzasadamiokreSlonymiw§136
ust3politykirachunkowoSci・

§136
1．Niedopuszczalnejest poprawianie dowod6w ksiegowych zewnetrznych（wksnych

iobcych），aujⅣnionewtrakciekontrolifbmalno−raChunkoweiimerytoryczn匂bledy

wzewnetrznychdowodachZr6dbwychpoprawiaslepOPrZeZWySImiedokontrahenta
stosownego dokumentu zawier明CegO SprOStOWanle，WraZ Z uZaSadnieniem，Chyba

zenomyprawapOWSZeChnieobowiaz叫aCegOStanOWlalnaCZei・
2．BIedy w dowodach whsnych wewnetrznych poprawiane sa−PrZed dokonaniem

ksiegowania−PrZeZSkreSleniebZedn匂treScilubkwotyzzachowaniemczytelnoSci
skreSlonychwyraZt光lubliczb oraz wplSanie poprawnych danych・datypoprawki
orazpodpisuosobydokonujacqpoprawkl・

3．NiedokonuJeSiekorektybleddwczekdwgotdwkowych・Wraziestwierdzeniabledu
www．dokumentachdokonuJeSieichanulowaniapoprzezskreSlenie，WPisanieklauzuli
amlowanoDizaparafbwanieprzezpracownika・

§137
1．Korekty

operaql

gOSPOdarczych

po

dokonanym

ksiegowaniu

odbywaja

sie

napodstawiedowodukoryg函CegO・

2・Zapisyksiegowe，StOm朋CylStOmOWanyPOWimybyCudokumentowanewspos6b
umo班wlaJaCyWZaiemnePOWlaZaniamiedzynimi・

3．ZapisystomowanylStOmuaCy，mimoizredukujasleWZ劉emnieniemogazostaC

ukr叩e・
4．DowddkorygLmCyPOdpisywanyJeStprZeZPraCOWnikasporzadzajacegodohment，
skahnika，gIdwnegoksiegowegol血naczelnikawydzia宣unnansowego・

§138
1．DowodyksiegowepowimybyCsporzadzonewsposdbstaramy，CZytelnyitrwaly・

2．DopuszczasiewystawianiedowoddwwsposdbrecznyjakiprzyuzycluteChniki
komputerowe）・
3、Niekt6reinfbmaqe，W SZCZeg61noSci takie jak：naZWa jednostki，data，numer
porzadkowydowodumogabyCnanoszonepieczatkami，numeratOremlubdatownikiem・
4．NiedopuszczalneJeStPrZerabianie，WymaZyWanie，uSuWmielubzmianawjakikoIwiek

imySPOS6bdanychzawartychwdowodachksiegowych・
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5．WszelkieniezbednekorektydokonujesiewsposdbokreSlonyw§§136i137polityki
rachuIkowoSci．

§139
1．Komdrki organizacyIne OtrZymuJaCe Od kon血entdw dowody ksiegowe obce・

zobowiazanesadoniezwlocznegoichprzekazaniadowydziaIu缶nansowegocelem
zaplatyzobowiaZaniazgodniezteminemwynik祖cymzprzedl020negOdokumentu・
2．Przedlozony do wydziahl∴丘nansowego dow6d Zr6dlowy powinien zawieraC

wszczeg61noSciinfbmaqeumozliwl明CeJegOkontrole・aWSZCZeg61noSci‥

1）ocenywydatku，POdkatemcelowoScijakizadahwykonywanychprzezkomdrke
organizacカna，ZuWZglednieniemw挑ciwejklasy飲aqiibudzetow匂Wydatku・
2）zastosowania OadZ teZ Odstqpienia od zastosowania）procedur dotyczacych

zamdwiehpublicznych，

3）potwierdzenia無ktu，izWydatekmieScisiewewidenqiiwydatkdwplanowanych
przezkomdrkiorganizacyjnewdanymrokubudzetowym・

4）Opisopera前ZaWierajacyww・infbma諒Zamieszczanyjestnadokumencie
ksiegowymbadZnadoZaczonymdoniegoodrebnymdokumencie・

§140
wydzialfnansowydokonujekontroliprzedlo20nyChprzezkomdrkiorganizacかedowod6w
zrddlowychzemnetrznychobcych，pOdk＊mzgodnoScioperaqlgOSPOdarczychzplanem
丘nansowym

oraz

kompletnoScii

rzetelnoSci

dokument6w

dotyczaCyCh

operaQji

gospodarczychi飼nansowych，anaStepnleprZedkladajedopodpisugldwnemuksiegowemu
istaroScielubosobomidhZaStePLUaCym・

§141
1．ZapotrzebowanienaSrodkijednostkoweprzekazywaneprzezpowiatowajednostke
budzetowalubzbiorczesporzadzaneprzezw挑ciwyds・OSwiatywydzialstarostwa
stanowIPOdstaweprzekazaniaSrodkdw命nansowychzrachmikubud2etunarachunek

bankowyoSwiatowychjednostekorganizacylnyChpowiatu
2．Przekazywanie

Srodkdw

jednostkom

organizacy〕nym

OSwiatyiw

konsekwenql

ksiegowanieodbywasleWOParCiuodekretksiegowyzamieszczonynarewersie
ZbiorczegozapotrzebowanlanaSrodki・
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§142
1．Dowody

ksiegowe

wlasne

zewnetrzne，W

SZCZeg61noSci

takie

jak

kierowane

do kontrahentdw f水turylraChunki，SPOrZadzme sa przez komdrki organizacyine

wzakresiezadahprzezniewykonywanych・
2．FakturyVATwystawianeprzezstarostwowzwiazkuzwystepowaniemprzezjednostke
wd）rOCiecywilnoprawnym，SPOrZ如zanesazgodniezpowszechnieobowiaZuJaCyml
PrZePISamlPraWa・
3．Wydzial

fhansowy

starostwa

sporzadza

takie

dowody

wlasne

zewntIZne

jakpotwierdzeniasalddlakomahent6W・

§143
1．Dekretaqa dowoddw ksiegowych polega na wskazaniu kont syntetycznych，

na jakich dowdd bedzie zaksiegowany z zastosowaniem klasynkaqii budZetowej
wlaSciw匂dladanejoperaqlgOSpOdarcz匂・
2．Nie

stosuJe

Sie

klasyHkadi

budZetoweJ

W

StOSunku

do

operacji

ksiegowych

dokumem昭CyCh procesy gospodarcze，ktdrych Zrddlem宜nansowania sa Srodki

publiczne，kt6re nie stanowia dochoddw budzetowych・W szczeg61noSci dotyczy

to srodk6W otlZymyWanyCh z Pahstwowego Fundusz Rdlabilitaqi Os6b
Niepelnosprawnychwramachtzw・algorytmu・
3．Nie

stos可e

sie

klasynkaqii

budZetowej

w

stosunku

do

operadi

ksiegowych

dokmel血眼CyChprocesygospodarczedokonywanewramachZakladowegoFunduszu
Swiadczeh SoQjalnych，Dekretaqa dowoddw Zr6dlowychwpowyzszym przypadku
obdmuJeOPr6czkontsyntetycznychodpowiedniekontaanalityczne・

4．Niestos可esieklasynkaqiibudzetow匂wstosunkudooperacjiksiegowychl房tych
Wrejestrzedepozytdw・

5．Dokon面CdekretadidowoddwZr6dIowychwprzypadkuokreSlonymwust・20procz
kontsyntetycznychuzywanesaodpowiedniekontaanalityczne・

6．WceluzwiekszeniaefektywnoScidzialaniawprocesiedekretaqjidowoddwksiegowych，

dopuszczasie stosowaniepleCZatkiz odpowiednimirubrykamiorazdopuszczasie
zaniechanieumieszczaniapodpis6wos6bsporzadzajacychdekretac沌naotrzymanyCh
zzewnatrzdokumentachprzychodowych・WSZCZeg61noScinawyclagaChbankowych・
Toodstepstwo dotyczy sytuaqii，W kt6rej dokument ksiegowy jest w caloSci

sporz約20nyprzezjednostke zewn印rzna・Naww・dokumentachnieumieszczasle
podpisugt6wnegoksiegowegoorazosobyupowa血ionejdozatwierdzeniadokumentdw
ksiegowyd・
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§144
1．Poszczeg61ne dowody oznacza sie kolejnym numerem w zwiazku z koniecznoScla

zapewnieniakontroliprawidIowoScizaplSdwdokonanychwksiegachrachunkowych・
2．W kazdym przypadku obowiazuJe numeraqa ChronologlCZna，0〔匝bna dla kaZdego

rodzかdokumentunaokresodpocz却kudokohcarokuobrachunkowego・

§145
1．Zadania zwiazane z dekretaqia dowod6w ksiegowych dokonywane sa w wydziale

宜nansowyn．
2．Podpis skarbnika，naCZelnika wydziatu・缶nansowegol的

gl6wnego ksiegowego

nadowodzieksiegowymstanowidow6d，iz：
1）niezglaszazastrzeZehdoprzedstawion匂przezwlaSciwychrzeczowopracownik6W
ocenyprawidIowoScimeytOryCZneJtqioperaqiiij匂zgodnoScizprawem，
2）niezglaszazastrzeZeh do kompletnoScioraz fbmalno−raChunkow匂rzetelnoSci
lPraWidlowoScidokumentdw，dotyczacychtejoperaq1，
3）zobowiazania wynikajace z operaQii mieszcza sie w planie

丘nansowym，

ajednostkaposiadaSrodkinnansowenaichpokrycie・
3．Skarbniklub g16wny ksiegowy albo naczelnik wydziahl範nansowego，W raZie
LUaWnienia nieprawidlowoSciw przedstawionych do kontrolidokumentach，ZWraCa
te dokumenty do wlaSciwej kom6ki organizacyJnq，a W raZie nie usunleCla

nlepraWidlowoSciodmawiaJegOPOdpisania・
4・Podpisany przez∴Skarbnika albo naczelnika wydziahl fhansowegolub g量dwnego

ksiegowego dowdd ksiegowy jest podstawa do dokonania zapIS6W w ksiegach
rachunkowychprowadzonychwstarostwle，ZaWy函kiemdokumentdwrozchodowych

ktdrepodokonaniuczymogciokreSloneJWuSt・3przedstawianesadozatwierdzenia
przez staroste albo wicestaroste，aWPrZypadkuich nieobecnoSciprzez etatowego
czlonkazarz如upowiatu．

§146
1．DodrukdwScislegozarachowaniazaliczasietbmularzeipokwitowaniapowszechnego
uZytku，∞doktdrychobowiaz可espeqialnaewidenQia，majaCaZaPObiegaeewentualnym

naduLyc10m，Wynik南的CymZichpraktycznegostosowania・
2．Druki

Scislego

zarachowania

uZywane

w

jednostce

podle制a

OZnakowaniu

Gonumerowaniu），eWidenqii，kontroliizabezpieczeniu・
3．Ewidenqie drukdw Scislego zarachowaniaprowadzisle W SpeCjalnie do tego celu
zaZoZonqi，，KsiedzedrukdwScislegozarachowania
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・

4．WksiedzeokreSlonqwust・3rqestruJeSlepOdodpowiedniadataJiczbeinumely
przyjetychiwydmychorazzwr6conychfbmularzy；kaZdorazowowprowadzasletez
stanposzczegdlnychdrukdwScisIegozarachowania・

5．DodrukdwScislegozarachowaniazaliczasleWSZCZeg61noSci‥
1

︶
czekigotbwkowe，

2
J

C

．
q

4

︶

h．m

t

融珊

︶

akuszespISuZnatury，

︶

§147

1．Dokねdnaewidenqaikontrolaobrotudn止別mistanowipodstawegospodarkidnlkami
Scislegozarachowania・

2．PracownikiemodpowiedzialnymzaprawidZowagospodarke，eWidenqeizabezpleCZenie
drukew Scislego zarachowaniajest pracownik wydziahl丘nansowego wyznaczony

przeznaczelnikawydzialu丘nansowego・

3．Starostwoumo拙WiapracownikowiodpowiedzialnemuzagospodarkedrukamiScislego

zarachowania nalezne przechowywanie tych dnk6W w mlgSCu Zabezpieczonym
przedkradzieZalubzniszczeniem・

§148
Akusze spisu z natury r6wniez traktLje sie jako dnki Scislego zarachowania・

p．Zedich wydaniem osobie upowaznionej do odbioru，nadがSieim kol軸ynumer
iodtegomomentuuzyskL＊statusdruk6wScisIegozarachowania・

§149
1．DnlkiScislegozarachowaniapowimybyCinwentaryzowanezgodniezobowiaZuJaCyml
wstarostwiezasadamiprzeprowadzaniainwentaryzaql・
2．Kom雨ainwentaryzacyina uStala stan魚ktyczny drukdw ScisIego zarachowania

izdokonanychczymoscisporzadzaprotokdl・

§150
1．Wprzypadku2mianyosobymaterialnieodpowiedzialnei，drukiScislegozarad10Wania
podleg明PrZekazaniuねczniezeskladnikmimajatkowyml・

2．Faktprzekazania（PrZ涙Cia）dnk6wScislegozarachowaniaodnotow可esiewprotokole
zdawcz0−0dbiorczym．
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§151
1．Wprzypadkuzaginiecia，Zagubienia，kradziezydruk6wScis宣egozarachowanianalezy
niezwlocznie przeprowadziCinwentaryza〔病druk6wi ustaliCliczbe oraz cechy
（nmery，Sehe，rOdzajepieczeci）zaginionychdruk6W・
2．PostwierdzeniuzaglnleCladrLk6wScisZegozarachowanianalezy：

1）sporzadziCprotokdIzaginiecia，
2）w przypadkL｝Zaginiecia czekdw，POWiadomiC niezwlocznie bank prowadzaCy
rachunekbudzetu，
3）wuzasadnionychprzypadkach，gdyzachodzipodejrzenieprzestepstwazawiadomiC

poliqe・
3．WszystkiezawiadomieniaozaglnleCiudrukdwScislegozarachowaniapowimyzawieraC
nastepu．aCedane：

1）1iczbe zaginionych druk6wluZnych，WZglednie blokbw z podanlemiloSci
egzempkmzywkaZdymkompleciedrukdw，
2）dokladne cechy zaginionych drukdw−numer，Seria nadana przez drukamie

hb opracowaniednk6wnumerowanychwe wlasnymzakresie，Symboldruku
orazrodzajeinazwypleCZeCl，
3）datezaginieciadnlkdw，
4）okolicznoScizaginieciadnk6W，

5）miejscezaginieciadrukdw，
6）nazweidokladnyadres（miejscowoSC，ulica，nrdomu）jednostki・
4，W przypadku ewentualnego zniszczenia drukdw ScisIego zarachowania sporzadza

slePrOtOkdLktdrypowinienbyCprzechowywanywaktachprowadzonychprzezosobe
odpowiedzialnazagospodakednkamiScislegozarachowania・

§152
1．KwotydochoddwnienaleZniewpねconychstanowlanadplatypodleg明CeZWrOtOWi
napISemnyWniosekstrony，PrZekazanyr6wniezdrogaelektronicznajednakwfbmie
skanuzczytelnympodpisemwnioskodawcy・

2．0kreSlonywust．lwniosekpowinienzawieraCaprobatekierownikamerytorycznej
komdrkiorganizacyinejstarostwalubimegowyznaczonegopra∞Wnikat匂えekombki
Organizacyine〕・

3．Podstaweaprobaty，Oktdrq mowawust・2sadanezgromadzonewdokumentaql
prowadzonejprzezmerytorycznakomdrkeorganizacyjnawedhlgWlaSciwoSci・
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4．

Nadplate przeksiegowuje sie narachunek depozytowy，Z ktdregojest ona nastepnie
WyPIacanastronie・

§153

1．

W）Platanadpiatynastep可ewfbmiebezgotdwkow匂nakrajowyrachunekbankowy
lubwuzasadnionychwypadkachwfbmiegotdwkowg．

2．

Zrachunkudepozytowegoniesaregulowanezobowiazaniastronwyniki南cezumdw，
decy勾ilubimychczymoscIPraWnyCh．

3．

WypIatanadplatynastepLbepopodpisaniuprzezskarbnikaalbonaczelnikawydziahl
丘nansowegolub gZ6wnego ksiegowego wniosku strony zaaprobowanego zgodnle

z§152ust．2nini匂szegozarzadzenia，anaStepniezatwierdzeniuwnioskudowyplaty
PrZeZ StarOSte albo wicestaroste，a W PrZypadkuich nieobecnoSciprzez etatowego

CZlonkazarzadupowiatu

§154
1．

Podstawowym dokumentem stwierdzajaCym Wyplate z

血nduszu plac jednostki

jaki wyplate zasilkdw z tytuh przyshgujacych pracownikom Swiadczeh
zubezpleCZeniaspolecznegoJeStlistaplac・

2．
3．

Listaplacsporzadzanajestprzezwydzialnnansowystarostwa・
W celu prawidlowego udokumentowania wysokoSci wynagrodzeh osobowych

PrOWadzonaJeStWStarOStWienastepl療Cadokumentaqa：
1）dla pracownik6w zatrudnionych w starostwie na podstawie umowy o prace

−umOWaOPraCeJistaplac，rOCZnakartawlmagrOdzeh，

2）dla

osdb

Swiadczacych

ushgi

na

podstawie

umdw

cywilnoprawnych

（umowazlecenia，umOWaO dzielo）−StOSOWnaumOWairachunekwystawiony
PrZeZZleceniobiorcelubprzyJmu膚CegOZambwienie・

§155
1．

Dokumentami Zr6dk）Wyml bedacyml POdstawa∴SPOrZadzenia listy pねc

SaWSZCZegdlnoSci：
1）umowaoprace，

2）zmianaumowyoprace，
3）w przypadku rozwi魯Zania umowy o prace，pisma zawierajacegoinfbmacje

okoniecznoSciwyplatyekwiwalentuzaniewykorzystanyurlopwypoczynkowy，

4）wnioskipremiowe，Pismaokre緑南CeWySOkoS6nagr6d，

5）ime dokumentymajace vplyw nawysokoS60trZymyWanegO WynagrOdzenia
（npzaSwiadczeniaoczasoweiniezdolnogcidopracy）・
2．Na podstawie dokument6w okreSlonychw ust・lpkt1−2niniejszego paragram
pracownik ds・kadr starostwa wprowadza do sytemu komputerowego wielkoSci

dotyczaceskladnik6wwyplacanegowynagrodzenia，WSZCZegdlnoScitakiejak：
1）placazasadnicza，

2）dodateknmkcyjny，
3）dodateksta20Wy，
4）dodatekspeqialny・

3、Dosystemukomputerowegowprowadzanesa−PrZeZPra∞Wnikads・kadr−infbmaqe
dotyczaceabsendipracownik6wtakiejakzasilkichorobowe・urlopywypoczynkowe
ptatneibezplatne・

4．Stosownychobliczehpotraceh orazustaleniawynagrodzeniadokonujepracownik
wydziahl血ansowegosporzadzajaCylistyplac・

§156
ListypZacpodpisywanesaprzez：
1）osobesporzadzajaca，
2）pracownika wydziah organizacyjnego odpowiedzialnego za sprawy kadrowe

（lub osobe przez niego upowazniona）；POdpis ww・OSOby stanowidowdd

przeprowadzeniakontrolimerytoryczneidokumentu9
3）kierownikdwwlaSciwychrzeczowokomdrekorganizacyinychwstosunkudolist

pzacsporz如zanychdlapotrzebKomimPoborowej，KomimTranspomOraZlist
placstanowlaCyChpodstawewyplatydietradnympowiatu・
4）skabnika，naCZelnikawydzia山東nansowego（lubosobeprzezniegoupowazniona）
albog16wnegoksiegowegosteu−OStWa・

§157
Listyplaczatwierdzanesaprzezstarostelubwicestaroste・aWraZieichnieobecnoSci
etatowegoczlonkazarzadu，

§158
wstosunkudopracdora血ychzawiemesaumowynapracezlecona（umowazlecenia）・

§159

TrybwyplatyzasilkbwprzyshgLJacychpracownikomztytuhubezpieczeniaspokcznego
regulLjaodrebneprzeplSy・
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§160
Dokumentystanowiacepodstawedosporzadzenialistyplac，prZekazywanesadowydziahJ
丘nansowego

w

terminie

umo拙wl明Cym

WyPlate

wynagrodzenia

stosownie

doobowiaz叫aCegOWStarOStWieregulamimPraCy・

§161
w

stosunku

do

wynag1−0dzeh

naleZnych

osobom

uprawnionym

dopuszczalne

JeSt dokonywanie potraceh w przypadkach okreSlonych powszechnie obowiazuacyml
przepisamiprawa，aWSZCZegdlnoSciznastepl函CyChtytuldw：
1）naleznoSciegzekwowanych z tl巾Ih ciqzacych na pracownikach zobowiaZah

alimentac）9nyCh，

2）nale血OSciegzekwowanychnapodstawieimychtytu16wwykonawczych，
3）pobranychzaliczeknapoczetwynagrodzeh，
4）imychpotraceh，ZaPisemnazgodapracownika，
5）kar pienieznych wymierzamych przez pracodawce，do wysokoSci okreSlon匂

wpowszechnieobowiazuJaCyChprzepisachprawa・

§162

Napodstawielistwynagrodzehpodpisanychizaakceptowanychprzezosobywymlenione
wparagra魚ch156i157politykirachunkowoScisporzadzanesazestawieniawynagrodzeh
netto，anaStePniedokonywanesaprzelewynarachunkibankowepracownikdwstarostwa・

§163
Dokonanieprzelewuwynagrodzehpowimonast餌竜wczasieumo拙wiajacymdochowanie
teminuwynike南CegOZObowiazuJaCegOWStarOStWleregulaminupracy・

§164
1．PracownikspoIZadzajacylistyplac，SpOrZadzazestawienia，LUmuJaCWnichwszystkie
WyPIatydanegomieslaCa・

2．ZestawienleJeStPOdstawapodziahlPlacnaposzczegdlnerodzajekoszt6W・
3，Napodstawiezbiorczegozestawienialistplacsporzadzanejestpolecenieksiegowania・
ktdre umo狙Wia dokonanie zaplSdw na odpowiednich kontach syntetycznych
ianalitycznych・

4．CongmnleJraZnakwartatdokonueslePrZeksiegowaniawynagrodzehosobowych

wrazzpochodnymlPraCOWnik6WwykonLUaCyChzadaniawszczeg61noScizzakresu
administra函重観dowej zleconych dorealizacji powiatom，Powiatowego Zespoh1
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ds．Orzekania o NiepelnosprawnoSci orazpowiatowego zasobu geodezyjnego

naodpowiednierozdziaZyklasy丘kacjibudZetow屯

§165
1．

Podokonaniuprzelew6Wwynagrodzehnarachunkibankowepracownik6wstarostwa
sporzadzanesamiesleCZnerapOrtydlaosdbubezpleCZOnyChwfbmietzw・DPaSka

・

2．PowyzSZydokument，PrZedwreczeniemuprawnionemupracownikowi，pOdpisywany
jest przez skahnika，gI6wnego ksiegowegolub naczelnika wydziahS nnanSOWegO
ikazdorazowoopatryWanyPieczecianag16wkow脅StarOStWa・

§166
1．

Zaliczkinawydatkido rozliczenia，mOgabyCudzielanepracownikomnapokrycie
koszt6wpodrdzylPrZeniesiehshlZbowychorazdrobnychwydatk6W・

2．

Pracownikom odbywaJaCym Stale podr62e sZuZbowe oraz pracownikom，ktdrzy

wzwiazkuzczymoSciamishZbowymipokryw萌bezpoSrednio，Stalepowtarzajacesie
wydatkimogabyeudzielanezaliczkistalenacalyrokbudzetowylubnaokreskr6tszy，
wwysokoSciwskazanejwpISmieprzezdysponentaSrodkdw・
3．

Zaliczki stale wlPZacane sa na podstawie jednorazowego，，Wniosku o zaliczke

napoczatkurokubudZ：etOWegOiewidenqonowanesa nastronieWNkonta234−
。PozostaZerozrachulkizpracownikami

・

4．Wydatkowane przez pracownika kwoty w ramach sta的zaliczki sa Wyplacane

napodstawieprzedlo20nyChfaktur，raChunk6wlubimychdokument6wksiegowych・
uprzednio podlegaacych kontroli pod wzgledem merytorycznym oraz fbmalno−

rachunkowymi zatwierdzone przez Gldwnego Ksiegowegoi Staroste（1ub osoby
upowaznione）．Powyzszy fakt dokonania operadi nnansowej bedzie ksiegowany

bezpogrednio w koszty，na kontach zespoh14，，Koszty wedhlg rOdzajdwiich

rozliczenie，，wkoresponden函zkontem234−，，Pozostaterozrachunkizpracownikami

・

5．Wciagurokupracownikom，kt6rzyotIZymalistalezaliczkiidokon1両Cymdrobnych
zakup6w z tych zaliczek，bedzie uzupelnianylimit zaliczki sta均do ustalon匂

wysokoSci・NapodstawieuznanychrachunkdwpokrywasiepeZnakwotenaleznoSci・

6．ZaliczkijednorazoweudzielanesapracownikomdoraZnie，jednorazowowzale血oSci
odpotrzebnazakupmateria16wiushgjakrdwnieznadietyzwlaZaneZPOdr6奴mi
Zagranicznyml・
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§167
1．Rozliczenie zaliczkistaZej sklada zaliczkobiorca wjednym egzemplarzu，pOdi南C

na

Zestawieniudokonanychwydatkdwwramachzaliczkista拘

（WZdrzestawienia

okreSlazalaczniknr4dozan埠dzenia）wszystkiedowodyZrddZowe（rachunki，faktury・

巾．）．
2．PracownlCyrOZliczaJaSleZeStalychzaliczekosobiScie，WPlac明Cdokohcaroku
budZetowegonaraChunekbankowy，Zktdrego zostahwyplaconazaliczka caloSC

pobraneJnaPOCZ如mrOkukwoty・
3．ZaliczkistalesazwracanepouplywieokresuichwaznoSci・prZedustaniemstosunku

shZbowegoorazwprzypadkup華Cianaurloptrw魂CyCOngmniei14dni・
4．ZaliczkijednorazowepodlegaJarOZliczeniuwterminieniedhlZszymniz14dnlOddnia
pobraniazaliczkinapodstawiedokumentu・・Rozliczeniezaliczki，，，aZaliczkinapoczet

podr62yshあowychniepoznlq nizwteminie14dniodzakohczeniapodrdzy
ShEbowg，
5．R。ZliczeniazaliczkijednorazowqIPraCOWnikdokonuJenadruku，，Rozliczeniezaliczki

zalacz明C faktury，raChunkilubime dokumenty spelniajaCeWymOgidokumentu
ksiegowego・

6．Kwoteniewykorzystan匂zaliczkinalezyniezwloczniewpZaciCnarachunekbankowy
starostwapowiatowego．Zaliczkinie rozliczone w terminie podlegaja POtraCeniu

przynajblizszqwyplaciewynagrodzenia・

7．ZwrotyzaliczekstabTChijednorazowychksieg的eSienastronieMAkonta234−
，，Pozostalerozrachunkizpracownikami，，wkoresponden函Zkontem130−…Rachunek
biezacyjednostki・

§167l

zobowiaZania starostwa naleZnepracownikowiz tytuhlrOZliczeniakoszt6w podrdzy
sIuZbowejorazrozliczehzaliczki，Okt6rqjmowaw§166i167politykirachunkowoSci，
realizowanesawfbmiebezgot6wkowejnarachunekbankowywskazanyprzezpracownika・
wwyiatkowychwypadkach，ZaZgOdastarostypowyzszeplatnoScimogabyCregulowane

wfbmiegot6wkowg・
§168

DokumentaqiazakupuSrodk6wtrwalychorazwarloSciniematehalnychiprawnychodbywa
sleZgOdniezzasadamiokreSl（mymlWParagra魚ch169−170politykirachunkowoSci・
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§169
1．Do faktury dokumentLtiacej zakup Srodka trwalego dolacza sie dokument

OT

−

przyiecieSrodkatrwakgo，Wktdrymwska2両esiemi匂SCeuZytkowaniaSrodkatrwaZego

orazkwali飲a鴎rodz勾owa§rodkatrwalego；Wmiarepodzebywskazuesieosobe
materialnieodpowiedzialna・

2．W zakmsie rob6t budowlanych（remontowychlubinwestyc）直ych），do umowy
wmiarepotrzeb，dolaczasiehamonog・慣mrZeCZOWO一缶nansowyzakresurob6tot＊tych

3．0peraqje dotyczaCe Srodk6w trwalych w budowie（inwestyqie）dokonywane sa

wszczeg61noScinapodstawie：
1）fakturprz華Ciowych，

2）蝕露urkohcowych・
4．Dokumenty ksiegowe bedace podstawa u鴫Cla W ksiegach rachunkowych operaql

dotyczacychSrodkdwtrwalychtowszczeg61noSci：
1）dow6d，，OT

2）dowdd。PT

−prZyieciagrodkatrwalego，

−PrZekazania−PrZ魂CiaSrodkatrwalego・

3）dow6d。PR＋，，一ZWiekszeniewartoSciSrodkdwtrwalych

4）dow6d

PR−

−ZmniejszeniewartoSciSrodkdwtrwalych

5）dowdd

PB＋，，−ZWiekszeniewartoSciSrodkdwtrwalychpozabilansowych

6）dow6d，，PB−

7）dowdd

LTZ，

−ZmieiszeniewartoSciSrodkdwtrwalychpozabilansowych

−ZIomownieSrodk6wtrwaZych

8）dow6d，，LTS，
9）dowdd，，TR＋

−SPrZedaZSrodkdwtrwaZych
−ZWiekszeniewartoScitrwaIegozarzadujednostekorganizacyjnych，

10）dowdd。TR−，，−ZmnieiszeniewartoScitrwaIegozan牟dujednostekorganizacyjnych

§170
1．Protok6ZodbiomkohcowegoiprzekazaniainwestycjidouZytkustanowipodstawe
udokumentowania prz加Cia do uZytku obiekt6w ma癌ku trwalego，pOWStaIych
wwynikuzakohczeniarob6tbudowlanych・

2．P．otok610dbionlkohcowegoiprzekazaniainwestyqiidouZylkuorazdowody

OT

Sporzadza pracownik wlaSciwej ds・inwestycji komr：rki organizacyInqi StarOStWa

wteminiedodwdchmiesiecy（niepdZni匂nizdokohcarokubudzetowego）liczac
oddatypodpisaniaprotokoh10dbiorukohcowegoiprzekazaniadouZytku・
3．W dowodzie，，OT

naleLy wpisae nazwe，CharakteyStyke（z podmieminfbmadi

dot．danego Srodkatrwalego，nP・kLhatme・prZeZnaCZenie，WPrZyPadkubudynku
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lub budowli；Parametry teChniczne，numery fabryczne，rOk produkqii，itp．−

w przypadku urzadzeh），WartOSC budowylub nabycia，miqisce uzytkowania，

klasyHkaqierodzajowaorazpodpisosobymaterialnieodpowiedzialn句・
4．

Dowody，，OT

stanowla udokqmentowanie zakohczonychinwestyql POlegaJaCyCh

na zakupach skladnikdw majatkowych przekazanych bezpoSrednio do uZytkowania
OraZねcznie z protokolem odbiorukohcowegoiprzekazania do uLytkuinwesty華，
Saudokumentowaniemzakohczonychrob6tbudowlanych・

§17l
WprzypadkunabyciawartoSciniematerialnychiprawnych−udokumentowanieichstanowI
polecenieksiegowama，SpOrZadzoneprzezpracownikawydziahlnnanSOWegOnaPOdstawie
Odpowiednichdowod6wksiegowych・

§172
Dokumentern∴StanOWlaCym POdstawe zaewldenqonowania zakupu ushlg W Zakresie

wykonania dokumentacji prdektow句，PrQjektowo−kosztorysowej，itp・StanOWi危ktura

lubrachunekzdoZaczonymPrOtOkoZemzdawczo一〇dbiorczymdokumentaql，ZaWieraJaCym
adnotaqeomieJSCuPrZeChowywaniaorazcelu，dlajakiegozostalasporzadzona・

§173
1．W zwiazkuzkoniecznoSclauStalenianaleZnoScizaSwiadczoneushJgijakrdwnieZ
w sytua函Odplatnegolub nieodplatnego przekazywania skZadnikdw majatkowych
starostwa，WlaSciwa w przedmiotowq sprawie kom6ka organizacyJna SpOrZadza

stosownydowddksiegowy（rachunek，魚ktura，PrOtOk61przekazania），kt6regooryginal

popodpisaniuprzezupowaznioneosobyprzesylmyJeStdoadresata，natOmiastkopia
przekazywanaJeStdowydziahl丘nansowego・

2．ZasadyokreSlonewust・lmaJaOdpowiedniezastosowaniewprzypadkunaleznoSci
o

charakterze

publicznoprawnym，Z

tym

ze

wszelka

dokumentaqa

zwlaZana

zustaleniemwysokoSciSwiadczeniaprzechowywanajestprzezmerytoryczniewねSciwa
kom6keorganizacyinaStarOStWa・

§174
1．Przechowywanie dokumenta￠i finansowo−ksiegoweJ Odbywa sle Wedhlg ZaSad
okreSlonych w powszechnie obowiaz叫aCyCh przepisach prawa，a W SZCZeg61noSci

wustawieol・aChunkowoScl，atakZestosowniedoobowi年ZuJaCgWStarOStWieinstruk匂i
wsprawieorganizaqiizakresudziaZaniaarchiwumzakladowegowstarostwie・
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2．Naczelnikwydziahl丘nansowegoodpowiedzialnyJeStZaPrOWadzenieiprzekazanie
do przechowywanla W arChiwum akt prowadzonych w wydziale宜nansowym，

awszczeg61noSci：
1）aktplanistycznych（dotyczacychbudZetujaki。Srodkdwpozabudzetowych

），

2）aktdotyczacychrachunkowoSciinnansdw，

3）dokumentacjiplacow匂，
4）dokumentacjiinwentaryzacyinej，

5）dokumenta函majatkow匂，
6）dokumentaqjiinwestycyjn匂wzakresie色nansowanianakladdwinwestycyinych，

7）dokumentaQji sprawozdawczei dotyczacei budZetu powiatui・，gOSPOdarki
pozabudzetowげ

・

3．WstarostwieobowiaztuanastepuJaCeZaSadyprzechowywaniedokumentacjikslegOWq

（akt）：

1）aktasprawprzechowujesienasamodzielnychstanowiskachpracyiwarchiwum
ZakZadowym，

2）nasamodzielnychstanowiskachpracyprzechowL＊sieaktasprawzaIatwianych
w

cl翻

danego

roku

kalendarzowego

oraz

roku

poprzedz的CegO，

przedprzekazaniemichdoarchiwumzakIadowego，

3）teczkisprawwtrlkciezaIatwianiaopisujesiezgodniezzasadamiokreSlonymi
winstrukdikancelaryInql，

4）aktasprawopa巾esieopisemzgodnymzrzeczowymwykazemakt，
5）kompletne

teczki

z

aktami

spraw

ostatecznie

zaZatwionych

moga

byC

przechowywanenamerytorycznymStanOWiskupracyprzezokresjednegoroku
zuwzglednienJ向mpostanowiehust・3pkt2nini華zegopa・ragra飢
4．Teczki，SetデegatOry WraZ Z dokumentami ksiegowyml naleZy przechowywa6

wzamknietychsza魚ch，Shzacychdoprzechowywaniadokumentaql・

5．ZbiorydokumentacjiksiegoweiPOWimybyCprzechowywanewsposdbchroniaCyJa
przeddostepemosdbnieuprawnionych・atakZeuszkodzenhemlubkradzieZa

6．Wceluprzechowywaniaaktsprawostateczniezalatwionych，Wtymdokumentaqii
ksiegowg，StarOStWOprOWadziarchiwumzakladowe・
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RozdziaIVI
zasadyprzeprowadzaniainwentaryzacjiwStarostwiePowiatowym
wWodzisIawiuSlaskim．

§175
InwentaryzaqaJeSt tO OgdIczlnmOSCizmierz劉aCyCh do rzeczywistego ustalenia stanu

skIadnikdwaktywdwIPaSyWOWStarOStWaOraZObcychskねdnikdwm哀iz匝owych・

§176
Inwenteu・yZaqe

PrZeprOWadza

sie

stosownie

do

zasad

wynikajacych

z

ustawy

orachunkowoScizuwzglednieniempostanowiehzawartychwninlqlSZymrOZdzialepolityki
rachunkowoSci．

§177
Celeminwentaryza函JeSt kontrola zgodnoSci standw skladnik6w pasyw6W
iaktywdwwynikajacychzksiagrachunkowych，Ze StanamirzeczywistymluStalonyml
wtrakcieinwentaryzaqii．

§178
1nwentaryzaqewstarostwieprzeprowadzasleZZaStOSOWaniemnastepuJaCyChmetod：

1）spisu z natury polegajac匂naliczenlu，mierzeniulub waZeniu skladnikdw
majatkowychi wplSyWaniu danych魚ktycznych do fbmularzy spISOWyCh；

zzastosowaniemteJmetOdyinwentaryzuJeSleWSZCZeg61noScirzeczoweaktywa
obrotowe，SrodkitrwalezwyZaczeniemgruntdw，Srodkipieniezne（zwy互czeniem

ulokowanychwbankach），ak鴎Obliga鴎atatkzeimeaktywa魚nansowe，
2）uzyskania potwierdzenia prawidZowoSci stanu w ksiegach rachunkowych

poleg明CqnaWymlanieinfbmaqllpOtWierdzehodkontrahentdw，Wierzycieli
idhlZnikdw；ZZaStOSOWaniemtqmetodyinwentaryztJesiewszczeg61noSciSrodki
pienieZnezgromadzonewbankach，POzyCZkiikredyty・naleznoSci（ZWyZaczeniem
rozrachunk6w publicznoprawnych，rOZraChunkdw z pracownikamiiinnyml

osobaminieprowadzacymiksiagrachunkowych），ata：舷eskladnikimaj卸kowe
powierzonekontrihmtomlubotrzymaneodkontrahentdw・

3）por6wnaniadanychksiegowychzodpowiednimidokumentamiiwery丘kaqiisald
poleg明CeJ na POr6wnaniu zaplS6w ksiegowych z dokumentaqa zewntrzna
potwierdzajaca Stan rZeCZyWisty（metoda pordwnawcza）；Z ZaStOSOWaniem

tもmetodyinwentaryzuJeSleWSZCZegdlnoSclgnlnty，Srodkitrwaletmdnodostepne

lOl

ogladowi，naleznoScispome，Watpliwe・nieSciagalne，rOZraChunkizpracownikami

iosobaminieprowadzacymiksiagrachunkowych，rOZraChunkipublicznoprawne，
kapitaly，筒nduszeirezerwy・

§179
Inwel血aryza函

W

StarOStWie

przeprowadzana

jest

w

nastepuJaCyCh

teminach

izzachowaniemnastep朋CeICZeStOtliwoSci：
1）raz na czterylata przeprowadzanaJeStinwentaryzacja Srodkdw trwalych

orazmaszyniuZadzehwchodzacychw sklad Srodk6wtrwalychwbudowie
znajdLmcychsienatereniestrze20nym，ZZaStOSOWaniemokreSlon匂W§178pktl
politykirachunkowoSci，metOdysplSuZnatury；
2）coroczndinwentaryZaCji，nakonieckaZdegorokuobrotowegopodlegaja：

a）kraoweizagraniczneSrodkipienieznezgromadzonewkasiestarostwa，akqe・
obligaqe，CZekiorazime paplery WartOSciowe・a takZe dnki Scislego

zarachowania z zastosowaniem，OkreSlon匂

W

§178

pktl polityki

rachunkowoScl，metOdyspISuZnatury，

b）grodkitrwaleiurzadzeniawchodzacewskladgrodk6wtrwalychwbudowie，
znajd1両CeSienaterenieniestrzezonymzzastosowaniem，OkreHonejw§178
pktlpolitykirachunkowoSci，metOdysplSuZnatury・
C）krajowei

zagnmiczne

Srodki

pieniezne，ZgrOmadzone

na

rachunkach

bankowychlub przechowywanych przezime jednostki・naleznoSci
zzastosowaniem，OkreSlonejw§178pkt2politykirachunkowoSci，metOdy
uzyskaniaodbankdwikontrlh孤tdwpotwierdzehpISemnyChprawidlowoSci

wykazanego w ksiegach rachunkowych starostwa stanu tych aktywdw
IPaSyWOWOraZWyJaSnieniairozliczeniaewentualnychrbznlC，
d）glunty OraZ tmdnodostepne ogladowi Srodki trwale，naleZnoSci spome

iwatpliwe，naleznoSciizobowi年Zaniawobecpracownikdw，ZObowiazania
ztytuldwpubliczno−PraWnyCh，nale血OSciwobecosdbnieprowadzacychksiag
rachlmkowych言rodkitrwaIe w budowie，kt6rych spIS Z natury nieJeSt

mo21iwy，ZZaStOSOWaniemokreSlonqiw§178pkt3politykirachunkowoSci，

metody pordwnania danych ksiegOWyCh z odpowiednimi dokumentami

i werynkacji sald polegajacei na pordwnaniu zapis6w ksiegowych
zdokumentaqazewntIZnaPOtWierdzaiacastanrzeczywisty・
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§180
Inwentaryzaqa pasywowi aktywdw starostwa ob匂muJe W SZCZegdlnoSci nastep1両Ce
CZymOSci：
1）dokonanie

spisu

z

natury，POtWierdzenie

stanu，POrdwnanie

danych

iichwery五kaqia，
2）ustalenierbZnicinwentaryzachnychorazustalenieprzyczynpowstmiardznic，

3）L＊cie wynik6winwentaryzacji w ksiegach rachunkowych prowadzonych

wstarostwie．

§181

1．Okre乱onaw§179pktlipkt2ppktb politykirachunkowoSciinwentaryza〔彊
rzeczowych skladnikdw maiatkowychprzeprowadzasleWedleponi袖OkreSlonych
zasad．

2．WlaSciwainwentaryzaqe moga poprzedziC czymosci przedinwentaryzacy，ne

polegaJqCe，WSZCZegdlnoScina：
1）ogledzinach Srodk6w trwalych pod wzgledem oznakowania umozliwiajacego
ichidentyHkaqjeorazprzydatnoSC，

2）likwida函Srodk6wtrwalychzniszczonych，nieprzydatnych・
3．Likwidadi dokomJe komisJa POWOlana przez staroste，ktdra sporzadza protok6量

zawier明CyPrZyCZynylSPOSdblikwidaqiiSrodkatrwalego・
4．Protok611ikwidaqiiSrodkatrwalegopowinienzawieraCnazweSrodkatrwatego，numer
inwentarzowy，ilo56，CeneWartOSCorazpodpisyczlonkdwkomisji・

5．ProtokblpodpISyWanyJeStPrZeZSkarbnikalubg16wnegoksiegowegoalbonaczelnika
wydziah1品nansowego・

6．ProtokdlzatwierdzanyJeStPrZeZStarOStelubwicestaroste，aWraZieichnieobecnoSci
przezetatowegoczlonkazarz如u・

§182
1．Podstawa przeprowadzenia，OkreSlon匂W§179pktlipkt2ppkt b polityki
rachunkowoSci，inwentaryzadirzeczowychskねdnik6wmaj印kowychjestzarZ埠dzenie
StarOSty・

2．Inwentaryzaqe przeprowadza komi的，kt6rej sklad jest ustalony w zarzadzeniu・

oktdrymmowawust・1・
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§183
1．WcelusprawnegoprzeprowadzeniainwentaryzaqlSPOSrddpracownik6w starostwa
mogabydpowolywanezespolysplSOWe・
2．Do

pracy

w

zespoねch

spISOWyCh

oddelegowani

sa

pracownicy

wydziaI6w

merytorycznychstarostwanawniosekprzewodniczacegokom画inwentaryZaCyjnej・

§184
spispowinienbyCtakzorganizowany，abywmoZliwieminimalnymstopnluWPlywaI
napracestarostwa・

§185

przed rozpoczeclem SPISu Z natury PraCOWnik odpowiedzialny za stan skIadnikdw
majatkowychstarostwaskhdapISemneOSwiadczeniestwierdzajace，zewszystkiedowody
przychodui rozchodu grodk6w trwalych zostaly、扉te w ksiedzeinwentarzowq
（lubimymurz軸zeniuanalitycznym）iprzekazanedowydziahl角nansowego・

§186
1．Spisuznaturydokonujesienafbmularzacharkuszuspisuznatury・StanOWiacychdruki
ScisIegozarachowaniazwanedalejfbmularzami・

2．WprzypadkuwartoSciniematehalnychiprawnychfbmularzeprzedichwydaniem
douZywaniasaopatrywanepleCZeClaStarOStWainumerowane・natOmiastakuszespISu

z natury dotyczace wyposazenia i grodkdw trwalych generowane
inumerowanesaautomatycznieprzezprogramOPTIest・
3．Przewodniczacy kom画inwentaryzacyIneJ pO ZakohczeniuinwentaryEaCji
zobowiazanyJeStrOZliczyCpobrane fbmularze，ktdryto細くtjestodnotowywany
wprowadzonqwstarostwieewidenqiidrukdwScislegozaraChowania・
4．FormularzepowinnybyCwypelnianewspos6bstaramyiczytelny，anaZWyiloSci
splSyWanyChskladnikdwnlLa1両kowychpowimybyezgodneznomenklatm uzywana

wewidenQiiksiegowqi・

5．Wpisdofbmularzalubwczy的niedanychkod6wkreskowychskhdnikamajatkowego
nasteI涌ebezpoSredniopoustaleniuJegOrZeCZyWistegostanu・

6．Bledywfbmularzachpowstalewmomencieichwypelnianiapoprawiasiezgodnie
z

zasadami

wynik祖Cyml

Z

POWSZeChnie

obowiazLyaCyCh

przeplSdw

prawa

orazrozwlaZaniamlPrZyjetymlWParagra魚ch136i137politykirachunkowoSci・
7．0bceSrodkitrwaZelPOZOStaleSrodkitrwalespISyWaneSanaOdrebnychfbmularzach，
oktdrychmowawust・lninlqiSZegOParagranL

lO4

§187

Po zakohczeniu spISu PrZeWOdniczacy oraz czlonkowie komiSJlinwentaryzacyjnej
opracow朋PrOtOkdIzprzeprowadzonqinwentaryzaqlStanOWlaCyZbiorczezestawienie
sporzadzonychwtrkcieinwentaryzacjifbmularzyspISOWyCh・

§188
1．Uzgodnienie stanu ewldencyJnegOi魚ktycznego nastepue w drodze pordwnania

ustalehzawartychwarkuszachspisowychzewidenqaanalityczna・
2．W przypadku pelnej zgodnoSciwartoSci spISu Z natury Z eWidenqia ksiegowa

wynikajacazksiagrachunkowychiinwentarzowych，PraCOWnikwydziah魚nansowego

odnotowLJepowyzszyfaktnaprotokole，aadnotaqiepodpisujeskarbniklubgldwny
ksiegowyalbonaczelnikwydziahJEnansowego・

3．Wprzypadku stwierdzeniar62nic wartoScispisuz naturyz ewiden壷ksiegowa
wynikajacazksiagrachunl00WyChkomisJainwentaryzacy〕naSPOrZadzaprotok6lr62nic
inwetaryzacyInyCh zawier劉aCy W SZCZegdlnoSci stan

‥飴ktyczny wedlug spISu

zpodaniempozyqlSplSu，numeruinwentarzowego，naZWyjednostkimiary・Ceny，iloSci

iwartoSciorazrdZnicstanowiacychnadwyZkilubniedobory・
4．Komigainwentaryzacy1ma uStala przyczyny powstania r62nicinwentaryzacyJnyCh

iwporozumieniuzwydziaねmfirLanSOWymprZygOtOW叫ePrqjektdecyzJIStarOSty
wsprawierdZnicinwentaryzacyInych・

§189
1．R62niceinwentaryzacyIne mOga mieC charal雨龍

niedoborbwlub nadwyZek，

。teZkoleimogamieCcharakterrzeczywistylubpozomy（np・niet＊tewspisie・

podw句neLkcie）・
2．R62nicerzeczywistemog担yCzawinionelubniezawinione（WyPadkilosowe，natualne

nomyubytk6witp・）・
3．W sytuaqiipowstania rbznic zawinionych sporzadzanyjest protok6Z zawierajacy

wyJaSnieniapracownikdwodpowiedzialnychzapowstaleniedoboryorazoplniekomim
inwentaryzacy〕nqIOraZradcyprawnegowprzedmiotoweJSpraWie・

4．Rdzniceinwentaryzacy〕nelHmOWaneSaWeWidenqiiksiegowq starostwadokohca
mieslaCanaStepuaCegOPOmieslaCu・Wktdrymzakohczonoinwentaryzaqe・

5．Podstawadouwzglednieniard2nicinwentaryzacyjnychwurz担zeniachksiegowych
starostwaJeStdecy坤StarOStylubwicestarostyalbowrazieichnieobecnoScietatowego
czlonkazarzaduzaoplniowanaprzezskarbnikalubglbwnegoksiegowego・
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§190

Inwentaryzacja powima byC zakohczona w teminie umozliwlaJaCym uWZglednienie
JeJWynikdwwbilansierocznym・

§191
1．Inwentaryzacja，OkreSlonychw§179pkt2ppkta）politykirachunkowoSci，krajowych
i zagranicznych Srodkdw plenieZnych zgromadzonych w kasie starostwa，ak蝉，
obligaql，CZekdw orazimych paplerdw wartoSciowych，a takze drukdw ScisIego

zarachowaniaprzeprowadzanaJeStWramaChpracywydziah五nansowegostarostwa・

2．Wyszczeg61niona w ust・linwentaryzaqe przeprowadza komiga powoZma

PrZeZSkarbnikapowiatu
3．Spisuznaturydokon可esiewfdmiepisemneiodrebniedlakrajowychizagranicznych
§rodk6wplenieZnychzgromadzonychwkasie starostwajakidladnk6w Scislego

zarachowania zaewidenqonowanych w ksiaZce dnk6w Scislego zarachowania
（np．weksle，CZeki，akqje）・

§192
InwentaryzacjaokreSlonychw§179pkt2ppkta）politykirachunkowoSciaktyw6wpolega

l）przeliczeniukraiowychizagl・anicznychSrodkdwpienie血ychzuwzglednieniem
z両dl轟CyChsiewkasienominaldw，anaStePnlePOr6wnaniuustalehzawartych
warkuszachspisowychzdanymlWynikajacymlZraPOrtdwkasowych，
2）przeliczeniu weksli，CZekbw orazimych papierdw wartoSciowych，a takZe
wszelkich drukdw Scislego zarachowania，a naStePnle pOrdwnaniu ustaleh

zawartychw akuszach spisowych z danymiwynikajacymiz ksi＊kidnlkdw
Scislegozarachowania・

§193
Wprzypadkupeln匂zgodnoSciwarloScispisuznaturyzewidemjawynikajacaZraPOrt6w
kasowychorazksi＊kid剛k6w ScisIegozarachowania，praCOWnikwydziahl丘nansowego
odnotowttje powyZszy fakt na protokole，a adnotaqe podpisl扉；gZdwny ksiegOWy

lubnaczelnikwydziah宜nansowego・

§194
WpIZyPadkuwystapieniardznicinwentaryzacyjnych§189politykirachunkowoScistos可e
Sieodpowiednio．
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§195
1．Ok．。Sl。naW§179pkt2ppktc）polltykirachunkowoSciinwentaryzaかkrかWyCh
izagranicznychSrodkdwplenieznych，ZgrOmadzonychnarachunkachbankowych
lub

piZeChowywanych

przezime

jednostki・Odbywa

sie

droga

uzyskania

odkontrahentdwibankdwpotwierdzehprawidlowoScistanuaktywew・

2．FomularzpotwierdzeniasaldasporzadzanyjeStWdwdchodcinkachprzezpracownika
wydzia山鳥nansowego，Zkt6rychjedenpopodpisaniuprzezupowaznionawimieniu
kontrahenta（bank）osobezwracanyjestdosteu

OStWa・

3．Egzemplarz podpisany przez skarbnika，1ub naczelnika wydziahl飼nansowego

albogldwnegoksiegowegoprzechow可ekontrahentOank）・

§196
0kreSlonaw§179pkt2ppktd）politykirachunkowoSciinwentaryza函aldywbwipasywdw，
nieobjetychspisemznaturylubuzgodnieniem膏gmnt6wstanowiacychmieniekomunalne・
srodkdwtrwalychtrudnodostepnychogl＊owi，naleZnoScispomychiwatpliwych・naleZnoSci

izobowi年Zahwobecpra∞Wnik6W，nale血0gciizobowiazahztytukiwpublicznoprawnych

wobecosdbnieprowadzacychksiagrachunkowych・Srodk6wtrwalychwbudowie，kt6rych
spisznaturynlejestmozliwy，Odbywasiewdrodzewerynkadidanychwynik祖cychzksiag
rachunkowychzodpowiednimidokumentami・

§197

0kreSlonewninlqSZymrOZdzialepolitykirachunkowoScizasadyprzeprowadzaniasplSu
z同調y StOSuje sie odpowiednio w przypadku przeprowadzania spisu przy uzyciu

spedalistycznegooprogramowaniakomputerowego・
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RozdziaIVII
Zasadyprzeciwdzialaniawprowadzaniadoobrotu鯖nansowegowartoSci

ma南tkowychpochodzacychznielegalnychlubnieuJaWnionychzr6del
orazoprzeciwdzialaniu鯖nansowaniaterroryzmu・

§198

pracownicy starostwa w trkcie wykonywania obowiazk6w sluZbowych obowiazani
sa，StOSOWniedozasadwynik魂CyChzustawyoprzeciwdzialaniuwprowadzaniadoobrotu
魚nansowegowartoScimjatkowychpochodzacychznielegalnychlubnie函WnionychZrddel

orazoprzeciwdzialaniu範nansowaniaterroryzmu（tekstjednolityDz・U・Z2003r・Nr153・

poz．1505zp6血・Zm・），dozwracaniauwagina：
1）nietypowetransakqiezwiazaneznabyciemmaiatkupowiatu，

2）umowyitransakde zwiazane z wykonywaniemprzezimepodmiotyzadah
publicznychwjednostkachsamorzaduterytorialnego・realizowanenawarunkach

odbieg明CyChodistniくねCyChstandarddw，

3）nietypowezachowaniaiczymoScipod匂mowaneprzezuczestnikdwpostepowania
oudzieleniezam6wieniapublicznego，pOlegaJaCemiedzylmymlnaOferowaniu
przez

nich

warunk6w

wykonania

zam6wienia，raZaCO

OdbiegaJaCyCh

odofa・OWanychprzezinnycho危rent6W，
4）udziaはOntrolowanychjednostekwnietypowychprzedsiewzieciach，SZCZegdlnie
魚nansowanychzudzialemkapitahzagnanicznego・

5）dokonywa．五ewplatyznacznychkwotgot6wkq・nP・illemzaplatyzanabyte
mieniepowiatu，

6）dokonywaniewplatynaleznoScigot6wkawratach（kilka：krotnie）・WtymSamym
dniu．

§199
calo的CZynnOSCipodqimowanych w starostwie・Zmier劉眼CyCh do przeciwdzialmia
wprowadz紬iadoobrotutinansowegowartoScimajatkowychpochodzacychznielegalnych
lub nieu旧Wnionych Zrddeloraz o przeciwdziaZaniu宜nansowania terroryzmu・kieruje

koordynatords．wspdbracyzGeneralnymInspektoremInfbrmadiFinmsowej・

§200
Funk擁koordynatorads・WSP62pracyzGIIForazosobygozastepuac匂Pelnipracownik
wydziahltinansowegozgodniezzakresemczynnoScishzbowych・
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§20l
PracownlCyStarOStWaObowiazanisa：

1）dokonywad amalizyiocenyrealizowanychtransakdiwrozumieniuart・2pkt2
Cyt．uStaWy，W ktdrych wystepuja symptomy wska2両ace na mozliwoSC
WPrOWadzania do obI−Otu

五nansowego wartoSci majatkowych pochodzacych

ZnielegalnychlubnieluaWnionychZr6det
2）sporz如zaCpotwierdzonekopiedokument6wdotyczacychtransakdi，COdoktdrych

ZaChodzipod匂rzeme，zemaJaOneZWiazekzpopelnieniemprzestepstwa，Okt6rym

mowawart．165ai299kodeksukamego，
3）zebraedostepneinfbmaqieoosobachprzeprowadzajaCyChtetransakde，
4）dokona6

0Pisu transakqii，O kt6rych mowa wyz匂

wraz z uzasadnieniem，

zezachodzaokolicznogciwskazanew art．15austl ustawyo przeciwdzialaniu

WPrOWadzania do obrotuiistniqeuzasadnionapotrzebapowiadomienia o tym
GIIF，P宣Zedkladaiacprqjektjegopowiadomienia・

§202
Pracownik kontroliwewnetIZn匂StarOStWa analizLUacy dokumentyjednostek，Obowiazany

jest do sporzadzenia odpowiedniej notatki shJZbow匂lub prdektu powiadomienia GIIF

lprZekazaniaj匂koord）matOrOWid／S．wspdlpracy z GeneralnymInspektoremInfbmaql
FinansoweJ W PrZypadku stwierdzenla，Ze zachodza podstawy do zawiadomienia GIIF

ozagrozeniupopelnieniaprzestepstwa，OktdrymmOWaWart・165ai299kodeksukamego・

§203
1．

Koord）matOr d／S．wspdZpracy z GIIF，uZnaJaC ZaSadnoSC po擁cia dziaIah
wnioskowanych przez pracownika，PrZedstawia kierownikowi jednostki prqjekt

POWiadomienia GentJalnegoInspektoraInfbrmaqii Finansowg，ZaWier明Cy OPIS
LUaWnionych okolicznoSci wraz z przyczynami，dla ktdrych uznano，Ze mOga
wskazywac na dokonywanie dzialah m明CyCh na celu wprowadzenie do obrotu

丘nansowegowartoScimaiatkowychpochodzacychznielegalnychlubnieuawnionych
Zredd．
2・

W przypadku stwierdzenia braku zasadnoSci powiadomienia GIIF−koordynator
SPOrZadza uzasadnienie swqjego stanowiskai przedstawia kierownikowijednostki，

CelempodjeciaodpowiedniejdecyzJl・

§204

Kopie powiadomienia GIIF wraz z dokumentaqa oraz prqjekty powiadomieh
saewidenqonowanewprowadzonymprzezkoordynatorar匂estrze・

§205
Dostepdor匂estruidokumentaqlWSPraWiepowiadomieniaGIIFmaJa：
1）starosta，

2）wicestarosta，

3）etatowyczIonekzarz如u，
4）sekretarzpowiatu，

5）skarbnik，

6）inspektord／S・kontroliwewntrzn匂・

§206
Koordynatorodpowiadazarealizaqezadlulwynik的CyChzart15iart・15austawy，Oktdrg
mowaw§198politykirachunkowoSci・Dojegoobowiazkbwwszczeg61noScinalezy：
1）nadzdr

nad

przestrzeganiem

zasad

zawaHych

w

rozdziale

VII

polityki

．achunkowoSciprzedstawianiepropozyqiidotyczaCyChuzupelnienialubzmianyj匂

heあi，
2）okresowa analiza zapisdw r加stIu POWiadomieh GIIF o poddrzeniach

wprowadzenia do obrotu・丘nansowego wartC短im毎匝owych pochodzacych

znielegalnychbadZnie函WnionychZrddet，WCeluustaleniaichwza匝mnych
powlaZanlprZedstawienieraportu・
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RozdzialVIII
ZasadyprowadzeniagospodarkiI∽SOWejwStaroswiePowiatowym

wWodzislawiuSlasldm．
§207
1．Pomieszczenie przeznaczone do przechowywania wartoSci plenleznyCh powimo

by60dpowiedniowydzieloneizabezpleCZOne・
2．WartoSciplenieZne powimy byd przechowywane w warunkach zapewni明CyCh
nalezytaochroneprzedzniszczeniem・血atalubzagamieciem・

3．WartoSclplenleZneprzechowywanesawstarostwiewkasiepancemq・

§208
1．Transport wartogci plenle：mych odbywa sle StOSOWnie do zasad wynikaiacych

z

Rozporzadzenia

Ministra

Spraw

Wewnetrznych

i

Administm華

z dnia14paZdziemika1998r・W SPraWie szczeg610wych zasadi wymagan・
jakim powima odpowiada6

0Chrona wartoSci plenleZnych przechowywanych

i tremsportowanych przez przedsiebiorcdwiime jednostki organizacyjne
（Dz．U．Nr129，POZ・858zpdZn・Zm・）・
2．Zaleca

sl

uZywanle

SamOChodu

shlzbowego

starostwa

do

transpom

WartOSci

pienieznych w sytua函OkreSIonej w§6rozporz担Zenia cytowanego w ustl

niniejszegoparagran
§209

w samochodach shlzbowych przewoZacych wartoSci pleniezne nie powinny
byCrdwnoczeSnietransportowaneimeladunkiorazniemogabyCwnichprzewoZoneosoby
postronne，nieuczestniczacewtymtransporcie・

§210
WkasiepancemgmoZebyCprzechowywany：
1）niezbedny zapas got6wkina bieZace wydatkiw wysokoScinie wiekszei

niZ1．000，0021．（tzw．pogotowiekasowe），
2）gotdwkapodjetazrachunkubankowego napokrycie okreSlonychrodzajowo
Wydatkdw，

3）gotdwkapochodzacazbieZacychwplywdwdokasyjednostki・

§211
1．Nadwy的gotdwkiznqiduj弼Siewkasienakoniecdnia，POnadustalonawysokoSC
jejniezbednegozapasu，OdprowadzasiewdniupowstanianadwyZki・
2．DopuszczaslePrZeChowaniegot6wkiwkasiepancemejdodnianastepnego・

§212
1．Podjeta z rachunkubankowego got6wke，PrZeZnaCZOna naPOkrycie okreSlonych

rodzかWOWydatkbwjednostkinalezyprzeznaczyCnaCelokreSlonyprzyjeipodjeciu・
2．Got6wkapodjetazrachunkubankowegonapokrycieokreSlonychrodzqjowowydatkdw

mozebyCprzechowywanawkasiejednostki・
3．Gotdwkltejniewliczasiedoustalonegodlastarostwaniezbednegozapasu，Okt6rym

mowaw§200pktlpolitykirachunkowoSci・

§213

Do dokment6w stosowanych w gospodarce kasowq starostwa zalicza sle
wszczegdlnoSci：
1）raportykasowe，

2）czekigotdwkowe，

3）kwitanuszeK−103，
5）rachunki，

6）魚kmry，
7）listyplac，

8）wniosekozaliczke，
9）rozliczeniezaliczki・

§214
wszelkie

obroty

got6wkowe

powimy

by6

udokumentowane

dowodami

kasowyml

cooznacza，lz、PlatygotdwkowepowimybyCudokumentowanewlasnymlPrZyChodowyml
dowodamikasowyml，natOmiastwyplatygotdwkowerozchodowymidowodamikasowym1，
両rddlowymidowodamikasowymilubzastepczymiwlasnymidowodamiwyplatgot6wki・

§215
1．PrzychodowedowodykasowewystawiasleWtrZeChegzemplarzach・
2．Oryginal，StanOWiacypokwitowaniewphtygotdwkizostajewreczonyWPlacajacemu・
3・Kopia

egzemplarza

przychodowego

dowodu

JeStdlaksiegowoSci・

4．Trzeciegzemplarzpozostajewkwitarius2uK−103・
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kasowego

przeznaczona

1．Przed przymclem∴M，Wyphta got6wkika＊zobowiazanyJeSt SPraWdziC，

czyodpowiedniedowodyksiegOWeSaPOdpisaneprzezoSObyupowamionedozlecania
wyplatylubwpZaty・

2．DowodyksiegoweniepodpisaneprzezOSObydotegoupowamione亘emoga

byCprzezka＊raprz）諦tedorealizaaNiedotyczytoprzyChodowydhdowodbw
kasowyChwystawianydlPrZeZkaS坤訂a・

1．WdowodachkasowychniemoかadokonywaCZadnychpoprawekkwotwyplat
lubwplatgotdwki・WyraZOnyChcy慮amiisZowami・

2．Bledypopelnionew tym Zakresiepoprawia sieprzez∴anmlowaniebZednych

przydhodowychlub rozchodowych dowoddw kasowyCh stosownie do zasad
wynik＊cychwparagrafa血136i137politykirachunkowoSci・

NadowodziewpZatynalezywpisaCslowniekwotewphcondgot6wkiorazdateitytul
Wp批y・
§219
Fomularzedowod6wwplatpowimyby60PatrZOnePieczeciastarostwa・

§220

Blokifbmularzyprzychodowychdowod6wkasowychsawydawaneosobomupowaZnionym
wyktczniezapokwitowaniemodnotowanymweWiden垂druk6wSciHegozarachowania・
kt6rapowirmaumo如wiCkondoleprzychodu・rOZChoduorazstanblokdwfbmularzy・

1．WyplatagotdwkizkasynastepujenapodstawieZr6（虹owychdowoddwuzasadni細ych

W押抽e・
2．Przed dokonaniem wypZaty dokonywanajest kontrola fbmalnaimerytoryczna
dowoddwkasowych．

3、DowodemprzeprowadzeniaokreSlonqwust・lkontrolijestzloZeniepodpisuorazdaty
dokonaniaww．czymosci・

4．DowodydowyplatyzatwierdzanesanastepnleprZeZStarOStelubwicestaroste・aWraZie

ichnieobecnoScietatowegocztonkazarzaduorazgldwnegoksiegowegolubskak）nika
albonaczelnikawydzialu丘nansowego・

5．Gotdwkewyplacasieosobiewymienion句WrOZChodowymdowodziekasowym・
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6．0dbiorcagot6wkikwituieJejodbidrnarozChodowymdowodziewsposdbtrwaIy
atramentemlubdhgoplSem・

JeZenrozd10dowydow6dkasowywystawionyJeStnaWiecdniznajednaosob扉Okazdy
odbiorcakwitujekwoteotrzymanejprzezsid〕iegot6wki・

przywyplaciegot6wkiosobomnieznanym，ka直Obowiazimyjestzazada60kazaniadowodu
osobistegolubimegodokumentustwierdz彊egotozSamOS60dbiorcygotdwkiorazwplSaC
narozchodowymdowodziekasowymnumerOkazanegodowodutoZSamOSci・

§224
Narozchodowymdowodziekasowymzamieszczasienumer，dateiokreSleniewystawcy
dowodu，StWierdz魂CegOtOzSamOSCosobieniemogacqslePOdpisae・

JeZen

wyPlata

nastep可e

na

podstawie

upowa血enia

przez

osobe

wymieniona

wrozd10dowymdowodziekasowym・WdowodzietymnalezyokreSli串ewyplatazostah
dokonanaosobiedotegoupowainionq・

§226
1．Do

ewidenql

SZCZeg610Wqi

dowodew

kasowych

zwlaZanq

Z

OPeraq創mi

przychodowymllrOZChodowymidokonywanvlnlprZeZka軸awdniuroboczyms埋
raportykasowe，SpOrZadzaneoddzielniedlakazdegorachhbankowegobudZetu
prowadzonegowstarostWie・

2．Dodatkowodlarachunkupodstawowegosporz如zasieoddzielnieraportykasowe

dlawptatiwyplatgotdwkowych・
3．Posporzadzeniurapo血kasowegozadmydziehiustaleniupozostaZoScigot6wki
wkasie，ka直POdpisujeraportioryglnalzdowodamikasowyml，iprzekazuje・
gzdwnemuksiegowemu皿naczelnikowiwydziah丘nansowego・

4．ZapisywraporciekasowympowimybyCdokonywanechronologlCZnienarast明CO
wkaZdymrokubudzetowym・

§227
wszystkie

dowody

kasowe

dotyczace

wyplati

wplat

gotdwki，dokonywane

wdanyn‥hiu，pOWimybyCwtymdniuwplSanedorapomkasowegosporzadzonego
PrZeZkasjera・
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DowodykasowewplatiwyphtmogabyCujmowaneWraPOrCiekasowymzbiorczo，

napodstawieodpowiednichzestawiehwpZatiwyphtgotdwkowychjednorodnychoperadi
gospodarczych・

§229
0brotykasoweka＊rr＊struJeWraPOrCiekasowym・

§230
1．Rozchodugot6wkinieudokumentowanego rOZdhodowymidowodamikasowyml
nieuwzgledniaslePrZyuStaleniustanugot6wkiwkasie，arOZCh6dtakistanowi

niedob6rkasowyiobci＊akaB面a・
2．GotdwkawkasienieudokumentowanaprzyChodowymidowodamikasowymlStanOWi

nadwy的kasow両t6rapodlegaprzekazaniunadochodybudzetowewciagu30dni
oddatyjejstwierdzenia・

1．Dow6d wplaty，呼・，一Kasa prz函ie jest drukiem Sciskgo zarachowania・

ewidendonowanym niezwlocznie poJegO OtnZymmiu w ksiedze drukdw
iodpowiednioprzechowywanym・

2．Dow6dwplaty

KP・・wystawianyJeStPrZeZka軸aw trzechegzemplarzach・

zkt6rychoryglnaljestwreczanywPlac明Cemujakodowddwplaty，kopiawimabyC
doZaczonadorapomkasowego・ZaSdrugakopiapozost＊wblokudorozliczenia

3．Wprzypadkupomy舶wszystkieegzemplarzesaanulowane・
4．0sobawystawiajacadow6d，，KP

okreSlawnim：

1）datewplaty，

2）nazwiskoiimie（nazwe）orazadresosobydokom南Cejwpkty・
3）dokladneokreSlenietytuhwplaty，

4）kwotewplatycy丘amiisIownie・
5．Przy＊ciegot6wkidokasyka軸POtWierdzaswoimpodpisemnadowodziewpZaty・

R蒔trpaplerdwwartoSciowychobej叫eWykazpap糊6wwartoSciowychposiadanych
przezjednostke・
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§233

1）wdniachustalonychprzezddwnegoksiegowegolubnaczelnikawydzialu
丘n。nSOWegO（kontroladoraZnd），

2）wdniuprzekazaniaobowiazkdwka専a，
3）wostatnimdniuroboczymroku（inwentaryzaかroczna）・

2．Wtokukon胡POZagOt6wka，SPraWdzeniupodlegaJalmeWanOSdprzed10WyWane
wkasieorazprzeChowywaneWkasiednki融egozaradhowania・
3．Kontrok（inwentaryzade）okreSIonawust・lpkt3przeprowadzasiezgodnie
zzasadamiokreSlonymlWrOZdzideVIpolitykiradhulkowoSci・
4．KondoleokreSkmawust・lpktlpolityklraChunkowoScitzw・kondoledoraina
przeprowadzanaczelnikwydziahJ・五mmsowegolubgldwnyksiegowystarostWa

5．Odecy却LPrZePrOWadzeniakontrolidoraZndniepowiadamiasiewczeSnidka＊ra
6．KontroladorahakasypoleganaprzeliczeniukraowydtlizagnmicznydlSrodk6w

plenleZnyChzuwzglednieniemzn軸acychsiewkasienomina16W・atakZe
przeliczeniuweksli，CZek6worazimychpaplerdwwartoSciowychorazdrukdwSciHego

zara（howania，anaStepnlePOr6wnaniusieustalehzdanymlWynik細ymlZrapOrtdw
kasowychiksi姫ekdruk6wScistegozarachowania・
7．FaktdokonanejkontroliodnotowywanyJeStWraPOrCiekasowym・

1．Prze彊Cie／przekazaniekasyodbywasienapodstawieprotokoh・
2．Prz却m両Cy

jeSt

ZObowiazany

do

szczegdlowego

przeliczenia

krajowych

izagranicznychSrodk6wpleniehych，atakZeprzeliczeniaweksli，CZek6worazimych

papier6WwanoSciowychorazdrukdwScidegozarachowania，anaStePnlePOrbwnania

ustalehzdanymlWynik函ymlZraPOrt6wkasowychiksiaZekdruk6wScislego
zarachowania．

wsyd函uzapewnieniaobshlgikasow匂SarOStWaprZeZbankprowadzacyradhunekbudzetu
powiatu，PrZePISyrOZdziahlVIIIpolitykirachunkowoScistost＊sieodpowiednio・

ZalacznikNrl
doZarzadzeniaStarostyNr26／2010

plan（Wykaz）kontsyntetyCZnyChprzeznaCzOnyChdodokumentoWania

operacjigospodarczychdokonywanyChwramaChbudLetupoWiatu・

KONTO SYNTETYCzNE 儂AzWAKONTA

KONTABILANSOWE
「一一一一
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0pisprogramewkomputerOWyChuzywanyChdoprowadzeniaksiag
rachunkowych・
system mansowo−ksiegowy（FK）JeSt Pakietem programOWym PrZeZnaCZOnym

doobs両角nansowoksiegowqstarOStWa・SystemFKwd10dziwskladintbmatycznego
systemurachunkow直dokt6regododatkowozaliczasiezasobydanychiorgmizaqe
systemusystemFKjestzapr蒔towanyzgOdniezwyraZonymlWuStaWieorachunkowoSci
zasadamitakimijak：

＞istotnoS6−

ZaSpOk＊miepotrBebinfbmacyjnychuZytkownikdw，

＞wlarygOdn056−

ZaChowamarzetelnoSciibezbZednoSdprowadzonychksiag

rachunkowych，uWZglednieniewszystkichoperampodleg袖ychobowiazkowi
ewide痢dokumentadeoperadiprawidlowospon埠dzonymizapisami，emitowanie
infbrmaqlWynikowych・

＞prawidlowo56−

＞prz

2gOdnoSCprowadzonychksiagradlLunlmWyCh znomami

担yst036−Zar6wnocodoprowadzeniaksiagjakilatwoSciprowadzeniakontroh，

＞ochronadanych−

StOSOWanienarzedziumomwl明Cydhzabezpieczenieinfbmaql

nanosnikachmagnetycznyChiwpostaciwydawnictwprzenoszonyChnanoSnikl

Kluczow担nkmsytemujestmIk函ksiegowaniadziennik6WikontroliichzgodnoSci
zksiegag16wna・Wwynikuj匂dziahniagenerowaneSadziemikiczastkowegnlPLmCe
operaqewedhgichrodzがW・ChronologicznezaplSyWdziennikusakolmonun寝汗OWane，

asumyzapisdw（ObrotyuczoneSaWSPOS6bci謝Ksiegowaniedziemikdwskutk函
＞LJmowaniem

w

dziemiku

wylacznie

zapis6w

sprawdzonych（a

nie

tylko

zar匂estrowanyCh），

＞niedostepno的Zbiorudomodymadipozawprowadzeniemdowoddwkorekt
ksiegowych，
＞kolejnymnmerOWaniemzapISdw，

＞automatycznakontrolaclagbScizapISdwobrotdwprzenoszonyChnakontaksiegl
gz6wnq，nakontaanalityczneorazzr匂estrdwksiegowychdodziennikdw・

wydnkdziennikaskladasiezadomatyCZnienun寝汗OWanydhstron，ZOZnaCZenlem

p鵬Zgiosta由WydmkjestsmOWmynakoIWchstmchwsposdbciagly
wrokuobrotowymlOZnaCZOnynaZWaprOglamtuprZetWarZania・

Funkda擁gowaniedzimnik6wmoze・Wmiampotrzeb，byCuuchmimaWielokrotnie
wciagumieslaWObrotowego・KaZdor波OWeJgumChomi00iepowodLjezapisdodziemika
zjednoczesnablokadamoniwo誼korektywrqestraChksiegowych・

zapisynaokreSlonychkontachksied劇dwnqprowadzonesawkol函Cichronologwzn勘
apodstawaupOrZ＊kowmiadHOnOIogianegojestdbaksiegowmia，ktdmnaleZyokre錐
przedkazdymumChomieniem餌kdir蒔tracjidowod6W・
wzestawieniachobrotdwisald（SyntetyCZnyChianalitycznych）wprowadzonopozyde

obro少naraStafqcoodpoczqtkuroku・Bilansotwarcia直OWanyJeStWOSObndpozydL
Infbnna＊wproWadzanedosystemuOraZdanepowstabjakowynikdziahniaprogramu
pamietanesawzl克orachtypu，・dbf

・

systemBudzetprzeznaCZOnyjestdobieZacdiprognostyCZn匂analizyd血oddw
iwydatk6wbudzetowychnapoziomiejednostkisamorzadutermdnego（powiatu）
OrazpodleかhjednostekbudZetowyCh・Systemzostalzapr＊towanyzzaChowaniem
rozdziaruzagadnie丘dotyczacychksiegowoScitzwっ，Organufinansowego

ljednostek

budzetowych，CO ZaPeWniamozliwoSe swobodnego przepZywu言nfbmaqlpOmiedzy
jednostkamizaleZnyml・System zapewnia przesyZanie danych pomiedzy

Orgam

nnemSOW河・a jednostkamizaleznyml，Zar6wno w zakresie planu budZetowego

jakidanychprzekazywanychwtbrmiesprawozda掴・Wykonaniaplanu・Zamga20Wania
srodkbwbudzetowychorazstanuzobowiazaninaleznoSci・Systemwsp61pracujetakLe
zprogramem

Bestia，′，ZaSil＊c go danymiprzekazywanymipdZniej w tbmie

elektronicznychsprawozdahdoRegionalnydlIzbObrachunkowych・Dogldwnychzadah
realizowanydhPrZeZSyStemZaliczasle：

＞ewiden雨dokument6wwedlugschematuodpowiad細egorzeczywisteiko軸OSci
r＊strowaniadanychbudZetowych直
⇒PrqjektbudZetu，

⇒plmOierwotnyipozmianach）dochodbworazwydatkdwbudzetowych・

→SpraWOZdania・
⇒Prqjektowanienaroknastepny

＞ewiden蛮danychwdwdchrdwnoleglychukladach，Wedhgklasynka函budzetowei

jakiwukladzleZadaniowymzzachowaniemzasadyjednokrotnegowprowadzania
122

dokumenWw，ZmOZliwoSciawieluparq㌢afbwkktsynkadibudzetow函Odanego

＞hamonogmmOWanie wykonania budzetu na POdstawie dokumentdw planu

budzetowegoOra2両ermin6wrealiza函um6widokment6wrozliczeniowych，

＞mozliwoSCsporzadzaniasprawozdahstosowniedorozpon軸niawspraWie
sprawozdawczoScibudZetoweJ・
＞mozliwoSC przesyZania sprawoZdah do systemu，Bestia′，rozprowadzanego

pmzReかmlneIzbyOh御舟田山00WeWCelusporzadzahasprawozdahwwer＊

＞przekazywmie danych budZetowyCh pomiedzy poszczegdlnynljednostkami
zaleZnyml，

＞lworzeniepr（両肌planubudzetowegonarOknastepny，
＞obsluge ddniwumdanychzlatpoprzednich・

wsp61pracasystemuBUDZETIFKdokonywanaJeStautOmatyCZnie・SystemypracuJa

nawsp61n河出edanychiwszelkieinfbmaかWPrOWadzanedosystemuBUDZET
saautomatyczniewidocznewsystemieFKiodwrotnie・

systempIacejesttopakietoprogramoWaniazapewnlaJaCyObshlge：
＞zagadniehdotyczacychewidenQiipracownikdw（KADRY）・

＞obshlgeWyPZatwymg的dzehatakLerealiza＊dokument6wdlaurzed6wskarbowych
（PIT），atakieprzekazywaniedoprogramuPIatnikawszystkichdokument6W
ewidencyJnyChirozliczeniowychZUS・
systemplacezapewniarealizaqenastepuJaCyChzadah‥
＞zakladanieiprowadzenie kartotek placowych pracownlk6W wynagradzanych

wsystemiemiesleCZnymidnidwkowym，
＞zakZadanielPrOWadzeniekartotekipracownikdw zawiem的Cej dane potrzdme

dotworzeniadokumentdwPITorazwszystkiChdokumentdwdlaZUS，
＞∴emitowaniewszystki（hpotrzebnychzestawiehiwydrukdwtakichjakodcinkiplac，
zestawieniawyphtnarachunkirozliczeniowepracownik6wlprZdew6wdobankdw，
wktdrychprowadzonesaterachunki・rOZdzielnikakoszt6W，WielkoScipodatku

dochodowegoodwynagrodzehiwysokoSciindywidualnychskhdeknaubezpieczenia
emerytalne，rentOWe・Choroboweiwypadkoweitp・，
＞dokonywaniewypIatsporadycznych・POZamiesiecznalistaplac，
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＞prowadzenie kan zaSikowych tzn・karWtekiwyphconydh wynagOdzeh

＞prowadz00ie karWtekiwyphconydh zasilkdw rodzimych，Pielegnacymydh

iwychowawczy叫
＞Wielokrotneprzeliczaniewyplatywceluwyeliminowaniapomy癌

＞iVPrOWadzanieskhdnikdwplacowychde血owanychprzezu＊ownika，

＞mo孤WoSCprzesy血adanychdosystemuFKwfbmienotyksiegowg・

systemsrodkitⅣalepozwalanaprowadzeniepdndewid孤diSrodkdwtⅣa輝
zawiermcq，m・in・ich

wartoSC

poczatkowa，aktualna

naliczone

umOrZmia

iamortyza＊roczneinara重商mi＊eu殖OWahaitporaznatWOmenie
dlapotmわsyst観muFKraport6WonaliczonyChumorzmiachiamortyzaかElementy

progmmuStalewykqzystywmeWtrkciejegOeksploataqlZgruPOWmeSaWtakzwanych
sIownikadLPrZeZCOelimim＊siepotrzebekaZdorazowegoWPisywaniapowtarzaJaCydhsie
danych・Wprogl・amiew，町並niaslenaStepuJaCeSlowniki：

＞klasyHkadaSrodk6wtrwalych−SIownikzawier祖yusystematyZOWanyZbidr
obiektdwm頑kutrwalegoshl軸ym・in・doce1dwewidencymych・uStalaniustawek
amortyzacymychorazbadahstatystycznyCh，

＞tabeladokumentdwobrotowychzawierasplSWSZyStkichsymbolidokumentdw
obrotowychdopuszczanychprzezsystemWtrakciewprowadzaniadanych，

＞wyr62nikamortyzaql−decydujeotymCZySrodektrwatymabydumarzany

＞kontaamortyzaql−Slownikzawierasymbolekontuzrwanydhdoksiegowania・

TabelaPowiazanpozwalazdehniowa6dowolnydokumentpodwzgledemksiegowym・
wceluochronydanych，WprOWadzasieograniczeniewdostepiedosystemupoprZeZ
koniecznoS6podaniahaslauZytkownikawchwilluruChomianiasystemu・HasIojest

niepowtarzalneiprzypisanekaZdemuuz函Wnikowi・Haslomozezawieraemaksymalnie
do202nakdwipodczaswpISyWanianiepqawiasienaekrmie，COmanaCeluzabezpleCZenie
przedpodpatrzeniemgoprzezOSObypostrome・

systemopTIestdoewidendim頑kujestkotnpleksowynsystemSmZacymdoewiden＊
orazzan褐dzaniam抑kiem角皿ytakimjakSrodkiTrwale・WartoSciNiematehalneiPrawne
czywyposaZenie・Dziekiwykorzystaniuteclmologiiodczytukod6wkreskowychsystem・

wspblpracLmCZdodatkowymlurZadzeniamitakimijakdrukamkoddwikolektorydanych・
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umo飾aznか閃miem帥etykktmizunikalnynkod印lkreskowymWzwiazku
ztyn，WykonywmiewiekszoSciprocesdwdotyczacyChm軸（np∴InwentaryZaか
m抽）wtynSyStmiejestredizowmaWSPOSdbmtomatyCZnyWrがPrZygOtOWmim
odpowiednichdokumentdw・
program

ten

posiada

odpowiednie

fhnkde

administrac

ne

POZWal＊e

nakonpleksowezarZadzmiesys使卿旧mOraZjegouZy庇ownikmi・KaZdyu担Wnik
sys僚munmSiposiadaCwlasnyunikalnylogmorazhaslodostepu・MozeonWyk叩yWaC

jedyniedozwolonepmOSObeadministnmSySt餌場m（や眺均e・Upmieniasa
poguPOWaneWtakzwanerOle・kt6renastepniesaprzydzielmedlakamozu＊Ownikdw
systermsystemniemozepOZWdaCnanie湘tOry的Wmydostepdozasob6wprogramu
dlaos6bpostromyCh・KaZdyuZy此ownikoodpowiednichuprami孤iachmamoZliwoSe
w＊nymiapdnd蘭WizadlSyStmSystemmOZliwiapracenar6mych，niezaleznych

bamchda申U殖OWnikmamozliwoSCw軸yspos6bprzdacze血asiepomiedzy

＞密語警芸器；

zde餌owanymibazami・np∴POmiedzybazatestow緋bazaprodukcyjna・
SystemobshgujenastePuJaCePrOCeSy：

dlaprzyJmOWanegOPrZedmiotu・

＞l塑堅塑塑壁喧−dokumentowaObshgaprocesuWyPOZyczenieSrodka／Skhdnika／
wyposa如iadlainndjednostkilubpodmiotu・
wydanieSrodka′SkZadnika′Wyposazeniadowczehiej
zde缶niowaniem teminu

zde餌owanegOSerWisu（KartotekaSerwis6W）wrazZe
planowanegOZWrOtuZSerWisu，

dokumentpowi雀Zany（rozlicz祖Cy）zdokumenl劇mWydania
Sr。dka／Skladnika／Wyposa亙enia
d。SerWisu，POtWierdz祖CyPrZynClenaPraWlOnegO

＞麹睦−dodanienowychelement6wskladowychdoSrodka，muSiistnieC
mozliwogCulepszaniaSrodkdwoskladnikiodpietezimydhSrodk6wtrwabch，

＞捜坦塑−dokumentowaObshgaprocesuOdtaczeniaskladnikdw
。dwiel。Skl。dnikowegoSrodkaTrwalego・
＞ZlnianawartOSCl−PrOCeSumOZliwiawykonaniezmianywartoSciSrodk6wTrwalych，

＞星型麹速瞳哩垣W珂n：
ニ＿五2iQl迎塑麹＋

塑Zmianau氷OWnikaodpowiedzialnegozadanySrodek／

skladnik／WyposaZenie−dokumentprzekazania／przyJeCla・
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zmianalokalizad uZytkowania Srodka／Skkdnika／
wyposaLeniadokument・・Zmianami函auZ担OWania一一，

ニ＿塑QZQ上垣Q連理空也塑空辺291−2mianajednostkigdziezn的esiedany
srodek／Skladnik／Wyposa如ie−dokment−lZmianami函auZytkowania

・

＞圭麹逝唾」（CZeSciowa皿）Calkowita）protOkolamezlikwidowanie
Sr。dka／Skladnika／Wyposa衰nia，

＞宣匹塑瞳−（CZeSciowalubcalkowita）Srodka／Skhdnika／WyposaZenia・

＞捜査麹QQ＿」塑麹塑12−PrOtOkolame przekazanie Srodka／Skladnika／

＞互塑塑瞳駆墾型−autOmatyCZnainwentaryzacjawykonywanaprZyWykorzystaniu

mobilnegokolektoradanychwpodziatemnardznerodz＊m軸uidlawielu

kryChdw・Inwentaryzademogabyewykonyl椛memiedzyimymidlawybran句
lokalizadLjednostkiorganizacyJng，OSObyodpowiedzialndhd，dlawybranych

przedmiot6W・Wykaz dokumentdwdotyczacychInwentaryzaqlgenerOWanyCh
przezsystem：SPIS∴ZnaturyraPOrtnadwyzekraportniedobordwraportSrodk6w
nieobecnych（WyPOZyczonyChlubwserwisie）objetychdanainwentaryza鴎

＞4塑Qr埋立Q＿＿irQ遡−Amonyzadam挑uzgodnie zuprzednio
zde血Owanymidla kazdego Srodka parametramiamortyzaqi・Dla Srodk6w
w

serwisielub

wypozyczonyCh

jest

mo班WoSC

wstrzymywania

naliczanla

systemFinansowo−BudLetowyVAT（PortaIFB−VAT）jesttoinfbmatycznysystem
docemalizaqlPOdatkuVATwpowiatach・Umo如WlaOnZarbwnorozliczeniawewnatrz
powiatu−POmiedzyjednostkamiorganizacyynymiaBudZetem，jakizbiorczerozlicznieJST

zorg創mmiskabowymlPOPrZeZZlozeniestosownychdeklaraqlOraZplikuJPKVAT

portalstanowIPlatfbmekomunikach函POmiedzyorgan（議naJegOjednostkaorganizacyma・
usprawniaiujednolicasposdbprzesylaniadokumentbw国tOmatyCzniesynchronizujedane

zsystemamihmnsowo−ksiegowymorazbudZetowymgmlny，atakzeumomwiawglad
wwybranedane缶nansowo−budzetowe・

Cechyogdlne：

1．wsp61mabazadanychbudZetowychdostepnazdowolnegomi函a（ZardwnowuZedzle，
jakiwjednostkach），
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2．praCanatyChsmyChdokmta虹dokmentyzmi00iaasta血SyWZaleZnoSci
odpodejmowanydtlCZynnOgCi），

3．mozliwoSCskladanhdokumenWwonlinebezpoSnBdniodozainteresowanegOWydziahl
（ZPOminieciemkancelarii），

4．wymianadanychzsystemamiEnansow0−ksiegowymio動議ZSyStelnemBesti＠，

5．wsp61pracazePUAPwprzypadkukoniecznoSdwygeneroWaniaUPO，
6．Plan−Zbi6rdokumentdwplanudochod6wiwydatkdwzwybImadokladnoScia（rodza
血msowania，dysponenthednostka・dzia巨OZdziat，gruPaParaiデatbw，Paratデafpozyqa・
zadaniebudzetowe）：

a）edy函OraZanalizadokumentdwplanu，
b）skladaniewnioskdwozmianeplanu，

C）tworzeniezalacznik6W／prq酉tdwuchwalnapodstawiewnioskbw・
d）imporutksportdokumentdwplanudosystem虻nansowo−ksiegowegoPowiatu・

e）eksportdanychdosystemuBesti＠・
7．Sprawozdania一mdr czastkowych sprawozdahbudZetowyChi血ansowydL
wprowadzanychdosystemubezpoSredniolubimportowanydhzsystemu血ansowo−

a）udostepnianie‥fbmularzysprawozdahbudzetowychimansowychdostepnych

b）mozliwoS6impomSpraWOZdahzsystemu魚nansowo−ksiegowego・

C）eksportdanychdosystemuBesti＠・
8．AnalizabudLetu−analizaplanu，Wykonania・Srodk6wdodyspozyqlZWybrana
dokladno的WedhJguPraWniehuzytkownikadojednostek・
9．Administraqa−tWOn記nie／importslownikdw，prZyPISyWanier61iuprawnleh・

portalFinansowo−Budzetowydajemo批woSCprowadzeniaprzezjednostkiorganizacyJne

powiaturdestrdwVATzwanychr酉amiczastkowymlOraZgenerOWanienaichpodstawie
jednostkowychdokument6wsumarycznyCh，ktdresanastepniezatwierdzane（OP函alnie−
Zwykorzystanhempodpisuelektronicznego）iprzeke嘘yWanenapOZiombud蜘POWiatu
TamnasteprLyeichlaczeniewdeklaradezbiorczaVAT−7・

program，，Faktura（FA），，jestpakietemprogramoWymPrZeZnaCZOnymdopehdobshgi
sferysprzedaiy（SPrZedazwyrob6W，uShlg，tOWar6W舟）wprzedsiebiorstwieprodukcyinym
orazhandlowym．
PodstawowamnkcjonalnoSe：
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1．wystaWianiefakturVAT（dokumentdwkorygu彊CyCh）；
2．m021iwoSCwystawianiaparagondw；

3．automatyCZnenaliczanieodpowiedniegoprocem虻OdatkuVATprzywystaWieniutaktur
ibieZacakontrolanaliczonegopodatkuVAT；

4．kompletnainfbrmadadotyczaca飼kA叩バnumerJata・PehainR）maかOkontmhencie，
sposdbiteminzaphty・PrOCentpOdatku・WartOSC魚kluryjtpy

5．eml軸無kturzmo址woSciapodgladuprzedwydrukiem；

6．tworzenieprzezU殖OWnikafakturyo軸an匂SZaCieganczndizawier勧CdwybJme

7．prowadzeniekahotekizawiermc匂kompletnedanedotyczaceklient6W，m・in：mer
identynkadipodatkow匂NIP・datawamoScizezwoleh，pOdzialklient6wwedlug

8．twonzeniedowolnychzestawiehdotyczacychwystawionych無ktur，SPrZedanychushg・
towardwiwspdlpracuJaCyChkontrahent6W；

9，WSPblpracazdrukaIkamiikasamiRskalnyml；
10．momwoSC1日WOnZenia przez UZytkownika dowolnych tekstdw z mo址wo垂
wykorzystaniaichprzywystawianiu蝕如Dy；
11．1atwoscIPrOStOtaWPrOWadzaniadanych；

12．0graniczeniedostepudoniektdrych血nk函SyStemuWZalemoSdoduprawnieh
poszczeg61nychoperatordw；
13．wsp61pracazprogramemZarzadzanlaDokumentamiwzakresiewysylkifaktu
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