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Zarządzenie Nr 19/05
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21 marca 2005r.

W sprawie: Ustalenia wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.

	Na podstawie § 16 pkt. 12 rozdz. V Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Ostródzie przyjętego zarządzeniem Nr 18/05 Wójta Gminy w Ostródzie z dnia 15 marca 2005r. w sprawie uchwalenia regulaminu Gminy Ostróda – zarządza się co następuje:

	§ 1. Ustala się wewnętrzne przepisy regulujące zasady gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie oraz jednostkach organizacyjnych stanowiącej załącznik do niniejszego zarządzenia.

	§ 2. Za prawidłowe przestrzeganie ustalonych wewnętrznych przepisów odpowiedzialni są kierownicy referatów, pracownicy na samodzielnych stanowiskach pracy, oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

	§ 3. Zobowiązuje się kierowników referatów Urzędu Gminy i kierowników jednostek organizacyjnych gminy do zapoznania z treścią zarządzenia wszystkich podległych pracowników.

	§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 
1 stycznia 2005 roku.

	§ 5. Traci moc zarządzenie Wójta Gminy Nr 14/02 z dnia 10 maja 2002r w prawie ustalania wewnętrznych zasad gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy w Ostródzie oraz w gminnych jednostkach organizacyjnych.


















Załącznik
do Zarządzenia Nr 19/05
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 21.03.2005r.

Wewnętrzne zasady gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy Ostróda oraz gminnych jednostkach organizacyjnych.

Uwagi wstępne

1.Podstawę unormowań wewnętrznych zasad stanowią następujące akty prawne:

1)Ustawa z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz. U. Nr 76 poz. 694 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

2)Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 15 poz. 148 - tekst jednolity z późniejszymi zmianami)

3)Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 153 poz. 1752).

4)Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 50 poz. 511 z późniejszymi zmianami)

5)Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 maja 2001 roku w sprawie sprawozdawczości budżetowej. (Dz. U. Nr 24 poz. 279 z późniejszymi zmianami).

6)Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 XII 1999r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i związków międzygminnych (Dz. U. Nr 112 poz. 1319 z późniejszymi zmianami).

7)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 14 października 1998 r w sprawie szczegółowych zasad i wymagań, jakimi powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki organizacyjne (Dz. U. Nr 129 poz. 858 z późniejszymi zmianami)

8)Zarządzenie Prezesa Narodowego Banku Polskiego z dnia 29 maja 1998 r w sprawie form i trybu przeprowadzania rozliczeń pieniężnych za pośrednictwem banków (MP Nr 21 poz. 320) z późniejszymi zmianami.

9)Regulamin organizacyjny Urzędu Gminy w Ostródzie.

2.Wewnętrzne przepisy regulujące zasady gospodarki finansowej w Urzędzie Gminy oraz jednostkach organizacyjnych gminy obejmują: 

I. Zasady zakładowego planu kont,

II. Zasady organizacji i prowadzenia rachunkowości,

III. Zasady przeprowadzenia i rozliczenia inwentaryzacji,

IV. Zasady wyceny aktywów i pasywów,

V. Zasady gospodarki kasowej,

VI. Obieg dokumentów ( dowodów księgowych).

I. Zasady zakładowego planu kont

1.Ustala się następujący zakładowy plan kont syntetycznych dla budżetu gminy:

a) Konta bilansowe

133 - Rachunek budżetu
134 - Kredyty bankowe
137 - Rachunki środków funduszy pomocowych
140 - Inne środki pieniężne
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
224 - Rozrachunki budżetu
227 - Rozliczenie dochodów ze środków funduszy pomocowych
228 - Rozliczenie wydatków ze środków funduszy pomocowych
240 - Pozostałe rozrachunki
250 - Należności finansowe
260 - Zobowiązania finansowe
901 - Dochody budżetu
902 - Wydatki budżetu
903 - Niewykonane wydatki
904 - Nie wygasające wydatki
907 - Dochody z funduszy pomocowych
908 - Wydatki z funduszy pomocowych
909 - Rozliczenia międzyokresowe
960 - Skumulowana nadwyżka lub niedobór na zasobach budżetu
961 - Niedobór lub nadwyżka budżetu
962 - Wynik na pozostałych operacjach
967 - Fundusze pomocowe
968 - Prywatyzacja

b) Konta pozabilansowe

991 - Planowane dochody budżetu
992 - Planowane wydatki budżetu
993 - Rozliczenia z innymi budżetami

2.Ustala się następujący zakładowy plan kont syntetycznych dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych.

011 - Środki trwałe
013 - Pozostałe środki trwałe
014 - Zbiory biblioteczne
020 - Wartości niematerialne i prawne
022 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo w pełnej wartości
030 - Długoterminowe aktywa finansowe
071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
072 - Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i 
         prawnych
073 - Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe.
080 - Inwestycje ( środki trwałe w budowie)
101 - Kasa
130 - Rachunek bieżący jednostek budżetowych
131 - Rachunki bieżące
132 - Rachunek pomocniczy środków inwestycyjnych
134 - Kredyty bankowe
135 - Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia
136 - Rachunki walutowe środków pomocowych
139 - Inne rachunki bankowe
140 - Krótkoterminowe papiery wartościowe i inne środki pieniężne
141 - Środki pieniężne w drodze – pobrane czekiem gotówkowym
142 - Środki pieniężne w drodze przyjęte i odprowadzone z kasy
143 - Środki pieniężne z tytułu sprzedaży znaków skarbowych
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
221 - Należność z tytułu dochodów budżetowych
222 - Rozliczenie dochodów budżetowych
223 - Rozliczenie wydatków budżetowych
225 - Rozrachunki z budżetami
226 - Długoterminowe należności budżetowe
229 - Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
230 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenia zdrowotne
231 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń osobowych
232 - Rozrachunki z tytułu składek na Fundusz Pracy
233 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne naliczane od 
         ubezpieczonego
234 - Pozostałe rozrachunki z pracownikami
235 - Rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych
236 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych
240 - Pozostałe rozrachunki
241 - Pozostałe potrącenia od wynagrodzeń osobowych
243 - Rozrachunki z tytułu sprzedaży znaków skarbowych
249 - Rozrachunki z tytułu sum depozytowych i na zlecenie
290 - Odpisy aktualizujące należności
310 - Materiały
311 - Środki żywności
400 - Koszty według rodzajów
401 - Amortyzacja
740 - Dotacje i środki na inwestycje
750 - Przychody i koszty finansowe
760 - Pozostałe przychody i koszty
761 - Pokrycie amortyzacji
800 - Fundusz jednostki
810 - Dotacje budżetowe oraz środki z budżetu na inwestycje
820 - Rozliczenie wyniku finansowego
840 - Rezerwy i rozliczenia między okresowe przychodów
851 - Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych
853 - Fundusze pozabudżetowe
860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy

Konta pozabilansowe

998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

3.Przyjmuje się ogólne zasady funkcjonowania i opis poszczególnych kont syntetycznych ustalonych dla budżetu gminy i dla jednostek budżetowych, zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych, jednostek budżetowych tak jak są określone w załączniku Nr 1 i 2 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r.

4.Określa się zasady funkcjonowania i opis wprowadzonych dodatkowo kont syntetycznych pod nazwą:

Konto 022 - Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo w pełnej wartości.
Konto 022 służy do ewidencji oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej wartości niematerialnych: prawnych niepodlegających ujęciu na koncie 020.
Na stronie WN konta 022 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie MA wszelkie zmniejszenia. Stan wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072.

Konto 132 - Rachunek pomocniczy środków inwestycyjnych.
Konto 132 służy do ewidencji stanu środków inwestycyjnych oraz obrotów na subkoncie rachunku bankowego jednostki budżetowej.
Na stronie WN konta 132 ujmuje się wpływy środków inwestycyjnych otrzymanych na realizację zadań inwestycyjnych. Na stronie MA konta 132 ujmuje się wpływy środków inwestycyjnych. Zapisy na koncie 132 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych w związku z tym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Saldo konta 132 ulega likwidacji przez księgowanie przelewu na: zwrot środków budżetowych lub dochody budżetu do końca roku, w korespondencji z kontem 800.

Konto 141 - Środki pieniężne w drodze pobrane czekiem gotówkowym.
Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych pobieranych czekiem gotówkowym z rachunku bankowego do kasy.
Na stronie WN konta 141 ujmuje się pobranie gotówki z rachunków bankowych.
Na stronie MA konta 141 ujmuje się przyjęcie gotówki do kasy.


Konto 142 - Środki pieniężne w drodze przyjęte i odprowadzone z kasy.
Konto 142 służy do ewidencji środków pieniężnych przyjmowanych do kasy z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminnych.
Na stronie WN konta 142 ujmuje się wyprowadzenie gotówki z kasy na konta bankowe na podstawie wpłat. Na stronie MA konta 142 ujmuje się przyjęcie gotówki do kasy na podstawie dowodów wpłat prowadzonych systemem komputerowym.
Stan tego konta oznacza stan środków przyjętych i nie odprowadzonych z tytułu podatków i opłat oraz innych należności.

Konto 143 - Środki pieniężne z tytułu sprzedaży znaków skarbowych.
Konto 143 służy do ewidencji środków pieniężnych z tytułu sprzedanych znaków skarbowych.
Na stronie Wn konta 143 ujmuje się odprowadzenie gotówki z kasy na zakup znaków skarbowych.
Na stronie Ma konta 143 ujmuje się przyjęcie gotówki do kasy za sprzedane znaki skarbowe.

Konto 230 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Konto 230 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki i innymi osobami fizycznymi z tytułu składek na ubezpieczenie zdrowotne.
Na stronie WN konta 230 ujmuje się przelewy potrąconych składek, a na stronie MA konta 230 zobowiązania z tytułu potrąconych składek.
Konto 230 może wykazywać dwa salda, saldo WN oznacza stan należności, a saldo MA oznacza stan zobowiązań

Konto 232 - Rozrachunki z tytułu składek na Fundusz Pracy.
Konto 232 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu składek na Fundusz Pracy.
Na stronie WN konta 232 ujmuje się przelewy należnych składek na Fundusz Pracy, a na stronie MA konta 232 naliczenie należnych składek.

Konto 233 - Rozrachunki z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne należne od ubezpieczonego.
Konto 233 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu potrąconych składek
na ubezpieczenie społeczne należne od ubezpieczonego.
Na stronie WN konta 233 ujmuje się przelewy potrąconych składek od przychodów ubezpieczonego, a na stronie MA konta 233 naliczenie należnych składek.

Konto 235 - Rozrachunki z tytułu pożyczek mieszkaniowych.
Konto 235 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki
i innymi osobami fizycznymi z tytułu pożyczek zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. Na stronie WN konta 235 ujmuje się wypłacone pożyczki na cele mieszkaniowe, przypisane odsetki. Na stronie MA konta 235 ujmuje się spłaty pożyczek, spłaty odsetek i umorzenie pożyczek.
Konto 236 - Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń bezosobowych.
Konto 236 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami jednostki
i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat pieniężnych z tytułu umów zlecenia, umowę o dzieło, umowy o inkaso.
Na stronie WN konta 236 ujmuje się w szczególności:

- wypłaty lub przelewy wynagrodzeń usługobiorcy,

- wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń usługobiorcy,

- potrącenia wynagrodzeń obciążające usługobiorcę.

Na stronie MA konta 236 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu umów zlecenia, umowy o dzieło, umowy o inkaso.

Konto 241 - Pozostałe potrącenia od wynagrodzeń.
Konto 241 służy do ewidencji rozrachunków z tytułu dobrowolnych potrąceń od wynagrodzeń pracowników.
Na stronie WN konta 241 ujmuje się przelewy potrąceń dokonane na liście płac pracownika, np. składki, pożyczki, czynsz mieszkaniowy i inne.
Na stronie MA konta 241 ujmuje się należne potrącenia dokonane na liście płac pracownika.

Konto 243 - Rozrachunki z tytułu sprzedaży znaków skarbowych.
Konto 243 służy do ewidencji środków pieniężnych z tytułu sprzedanych znaków skarbowych.
Na stronie WN konta 243 ujmuje się odprowadzenie gotówki z kasy na zakup znaków skarbowych.
Na stronie MA konta 243 ujmuje się przyjęcie gotówki do kasy za sprzedane znaki skarbowe w korespondencji z kontem 101.

Konto 249 - Rozrachunki z tytułu.
Konto 249 służy do ewidencji rozrachunków sum depozytowych i na zlecenie.
Na stronie WN konta 249 ujmuje się zwroty wadium, kaucji, zabezpieczeń
z tytułu należnego wykonania robót, wypłaty na zlecenie.
Na stronie MA konta 249 ujmuje się wpłaty wadium, kaucji, zabezpieczeń
z tytułu należytego wykonania, odsetki bankowe od sum depozytowych.

Konto 311 - Środki żywności.
Konto 311 służy do ewidencji zapasów żywnościowych w jednostkach organizacyjnych oświaty.
Na stronie WN konta 311 ujmuje się wartościowo zakupione produkty żywnościowe w jednostkach oświaty.
Na stronie MA konta 311 ujmuje się zużycie produktów żywnościowych
w jednostkach organizacyjnych oświaty.

5.Zakładowy plan kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat stanowi integralną część ewidencji ustalonych kont syntetycznych dla budżetu gminy i jednostek budżetowych, w związku, z czym nie ustala się odrębnego planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat.

6.Treść ekonomiczna przyjętych kont syntetycznych odpowiada treści ewidencji podatków i opłat, a zasady ich funkcjonowania są określone w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001r

7.Do ewidencji podatków i opłat wyodrębnia się system ewidencji analitycznej prowadzony w ramach ksiąg pomocniczych.

8.Konta analityczne do poszczególnych kont syntetycznych prowadzi się na potrzeby sprawozdawczości budżetowej i potrzeby własne jednostki. Konta analityczne tworzy się do oznaczonego symbolem konta syntetycznego dodając dane o: klasyfikacji budżetowej, poszczególnych jednostek organizacyjnych, poszczególnych wierzycielach, zobowiązanych i podatnikach, poszczególnych zadaniach inwestycyjnych, miejsca położenia obiektu, klasyfikacji rodzajowej środków trwałych. Aktualny plan kont analitycznych jest dostępny w programie komputerowym.

9. Ustala się zasady ewidencji szczegółowej - analitycznej, oraz zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych na komputerowych nośnikach, określa się ich strukturę oraz ich wzajemne powiązania z kontami syntetycznymi.

Konta syntetyczne
Budżetu gminy
Ewidencja analityczna
133- Rachunek budżetu

Ewidencja umożliwiająca ustalenie stanu środków pieniężnych w banku
134- Kredyty bankowe
Ewidencja prowadzona w podziale na kredytobiorców
137- Rachunki środków funduszy 
         pomocowych
Ewidencja umożliwiająca ustalenie środków pomocowych
140- Inne środki pieniężne
Ewidencja umożliwiająca ustalenie stanu środków pieniężnych w drodze
222- Rozliczanie dochodów 
         budżetowych
Ewidencja prowadzona w podziale na jednostki budżetowe realizujące dochody budżetowe
223- Rozliczenia wydatków 
         budżetowych
Ewidencja prowadzona w podziale na jednostki budżetowe dokonujące wydatków budżetowych
224- Rozrachunki budżetu
Ewidencja prowadzona według poszczególnych budżetów i tytułów
227- Rozliczanie dochodów ze
         środków funduszy pomocowych
Ewidencja prowadzona w podziale na dochody pochodzące z funduszy Unii Europejskiej.
228- Rozliczanie wydatków ze 
         środków funduszy pomocowych
Ewidencja prowadzona w podziale na realizowane programy i projekty.
240- Pozostałe rozrachunki
Ewidencja prowadzona według poszczególnych kontrahentów
250- Należności finansowe
Ewidencja prowadzona według poszczególnych kontrahentów i tytułów należności
260- Zobowiązania finansowe
Ewidencja prowadzona według poszczególnych kontrahentów i tytułów zobowiązań
901 - Dochody budżetu
Ewidencja szczegółowa prowadzona do poszczególnych dochodów według podziałek klasyfikacji budżetowej
902- Wydatki budżetu
Ewidencja prowadzona według jednostek budżetowych
903- Niewykonane wydatki

904- Nie wygasające wydatki
Ewidencja prowadzona według jednostek budżetowych
907- Dochody z funduszy 
         pomocowych
Ewidencja prowadzona według poszczególnych rodzaiji funduszy
908- Wydatki z funduszy
          pomocowych
Ewidencja prowadzona według poszczególnych funduszy
960- Skumulowana nadwyżka lub
         niedobór na zasobach budżetu

991- Planowane dochody budżetu
Ewidencja umożliwiająca ustalenie wielkości zmian planowanych dochodów.
992- Planowane wydatki budżetu
Ewidencja umożliwiająca ustalenie wielkości zmian planowanych wydatków.



Konta syntetyczne
Jednostek budżetowych zakładów budżetowych, gospodarstw pomocniczych jednostek budżetowych
Ewidencja analityczna
011- Środki trwałe
Ewidencja szczegółowa według poszczególnych: grup, podgrup, rodzajów, miejsc użytkowania, klasyfikacji budżetowej
013- Pozostałe środki trwałe
Księgi inwentarzowe
Ewidencja szczegółowa według poszczególnych użytkowników i miejsc użytkowania, klasyfikacji budżetowej

014- Zbiory biblioteczne
Księgi inwentarzowe.
Ewidencja szczegółowa według poszczególnych użytkowników i miejsc użytkowania, klasyfikacji budżetowej
020- Wartości niematerialne i prawne
Ewidencja szczegółowa według poszczególnych rodzajów użytkowników i miejsc użytkowania, klasyfikacji budżetowej

022- Wartości niematerialne i prawne
         umarzane jednorazowo w pełnej 
          wysokości
Księgi inwentarzowe.
Ewidencja szczegółowa według poszczególnych rodzajów użytkowników i miejsc użytkowania, klasyfikacji budżetowej
030- Długoterminowe aktywa
         finansowe
Ewidencja prowadzona według poszczególnych tytułów i podmiotów
071- Umorzenie środków trwałych 
         oraz wartości niematerialnych
Ewidencja szczegółowa umorzeń według poszczególnych rodzaji, grup, podgrup.
072 - Umorzenie pozostałych środków
         trwałych oraz wartości
         niematerialnych i prawnych


073- Odpisy aktualizujące 
         długoterminowe aktywa
         finansowe

080- Inwestycje ( środki trwałe w 
         budowie)
Ewidencja szczegółowa według poszczególnych zadań inwestycyjnych miejsca położenia, klasyfikacji budżetowej
101- Kasa
Ewidencja szczegółowa prowadzona do poszczególnych rodzajów raportów, wykaz wpłat i wypłat
130- Rachunek bieżący jednostek 
         budżetowych
Ewidencja szczegółowa prowadzona według klasyfikacji budżetowej.
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.
131- Rachunki bieżące
Ewidencja prowadzona według klasyfikacji budżetowej i rodzaju środków
132 - Rachunek pomocniczy środków
         inwestycyjnych
Ewidencja szczegółowa prowadzona według zadań inwestycyjnych
135- Rachunki środków funduszy 
         specjalnego przeznaczenia
Ewidencja szczegółowa prowadzona według rodzaji funduszy, klasyfikacji budżetowej
136- Rachunki walutowe środków 
         pomocowych
Ewidencja prowadzona według poszczególnych walut i rodzaji środków pomocowych Unii Europejskiej
139- Rachunek sum depozytowych
Ewidencja umożliwiająca ustalenie stanu środków pieniężnych w banku
140- Krótkoterminowe papiery 
         wartościowe i inne środki
         pieniężne
Ewidencja szczegółowa prowadzona według podmiotów składających papiery wartościowe i inne środki pieniężne
141– Środki pieniężne w drodze 
          pobrane czekiem gotówkowym
Ewidencja umożliwiająca ustalenie stanu środków pieniężnych w drodze pobrane czekiem gotówkowym 
142- Środki pieniężne w drodze 
         przyjęte i odprowadzone z kasy
Ewidencja umożliwiająca ustalenie stanu środków pieniężnych w drodze przyjętych i odprowadzonych z kasy
143- Środki pieniężne z tytułu
         sprzedaży znaków skarbowych
Ewidencja umożliwiająca ustalenie stanu środków pieniężnych z tytułu sprzedaży znaków
201- Rozrachunki z odbiorcami i 
          dostawcami
Ewidencja szczegółowa prowadzona według poszczególnych kontrahentów
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.
221- Należności z tytułu dochodów 
         budżetowych
Ewidencja szczegółowa prowadzona według poszczególnych podatników dłużników, zobowiązanych i według tytułów należności
222- Rozliczenie dochodów 
         budżetowych
Ewidencja szczegółowa prowadzona według tytułów dochodów przelanych do budżetu
223- Rozliczenie wydatków 
         budżetowych
Ewidencja umożliwiająca sprawdzenie wielkości środków otrzymanych z budżetu
225- Rozrachunki z budżetami
Ewidencja szczegółowa prowadzona według klasyfikacji budżetowej
226- Długoterminowe należności 
         budżetowe
Księga kontowa z podziałem na dłużników

229- Pozostałe rozrachunki
         publiczno-prawne
Ewidencja rozrachunków dotycząca składek na ubezpieczenia społeczne ciążące na płatniku.
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.
230- Rozrachunki z tytułu składek na 
         ubezpieczenia zdrowotne
Ewidencja rozrachunków dotycząca składek na ubezpieczenia zdrowotne.
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.
231- Rozrachunki z tytułu 
         wynagrodzeń
Karty wynagrodzeń prowadzone na poszczególnych pracowników.
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.
232- Rozrachunki z tytułu składek na
         Fundusz Pracy
Ewidencja rozrachunkowa dotycząca składek na Fundusz Pracy ciążąca na płatniku.
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.
233 - Rozrachunki z tytułu składek na 
         ubezpieczenia społeczne
         naliczane od ubezpieczonego
Ewidencja rozrachunkowa dotycząca składek na ubezpieczenia społeczne naliczane od ubezpieczonego.
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.
234- Pozostałe rozrachunki z 
         pracownikami
Ewidencja szczegółowa według pracowników i jednostek organizacyjnych.
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.
235- Rozrachunki z tytułu pożyczek 
         mieszkaniowych
Ewidencja szczegółowa według rozdziałów- komputerowa i kartoteki analityczna według poszczególnych pożyczkobiorców
236- Rozrachunki z tytułu 
         wynagrodzeń bezosobowych
Karty wynagrodzeń dla poszczególnych osób wykonujących pracę na podstawie umów zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej, o inkaso
240- Pozostałe rozrachunki
Ewidencja szczegółowa według kontrahentów

241- Pozostałe potrącenia od 
         wynagrodzeń
Ewidencja szczegółowa prowadzona według rodzaju potrąceń.
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.

243- Rozrachunki z tytułu znaków 
         skarbowych
Służy do ewidencji rozliczeń z tytułu prowadzenia sprzedaży znaków skarbowych

249- Rozrachunki z tytułu sum 
         depozytowych i na zlecenie
Ewidencja analityczna prowadzona w księdze sum depozytowych według poszczególnych rodzai depozytowych

290- Odpisy aktualizacyjne należności
Służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności

310- Materiały
Kartoteki ilościowo-wartościowe według asortymentu prowadzone w poszczególnych jednostkach i przez poszczególnych pracowników merytorycznych.
Ewidencja szczegółowa wartościowa prowadzona według jednostek i osób odpowiedzialnych materialnie.

311- Środki żywności
Kartoteki ilościowo- wartościowe według asortymentu prowadzone w poszczególnych jednostkach
Ewidencja szczegółowa wartościowa prowadzona według jednostek i osób odpowiedzialnych materialnie.

400- Koszty według rodzajów
Ewidencja szczegółowa prowadzona według pełnej klasyfikacji budżetowej.
Ewidencji z podziałem na poszczególne szkoły, przedszkola, gimnazja.

401 - Amortyzacja
Ewidencja kosztów amortyzacji od środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych wg klasyfikacji budżetowej od których odpisy umorzeniowe dokonywane są stopniowo
740- Dotacje i środki na inwestycje
Ewidencja szczegółowa powinna zapewniać możliwość ustalenia wysokości dotacji przypadających na poszczególne tytuły rozliczeń
750- Przychody i koszty finansowe
Ewidencja szczegółowa dla wszystkich dochodów budżetu prowadzona jest według zasad określonych dla  podatków i opłat.
760- Pozostałe przychody i koszty


761- Pokrycie amortyzacji
Ewidencja pokrycia wartości kosztów amortyzacyjnych
800- Fundusz jednostki
Ewidencja szczegółowa umożliwi ustalenie stanu funduszu obrotowego i majątku trwałego.
810- Dotacje budżetowe oraz środki z
         budżetu na inwestycje
Ewidencja szczegółowa prowadzona według klasyfikacji budżetowej
820- Rozliczenie wyniku finansowego

840- Rezerwy i rozliczenia między 
          okresowe przychodów

851- Zakładowy Fundusz Świadczeń
          Socjalnych
Ewidencja umożliwi ustalenie stanu źródeł zwiększeń i stanu zmniejszeń według rodzai, działów i rozdziałów wynikających z regulaminów wewnętrznych 
853- Fundusze pozabudżetowe
Ewidencja pozwoli na ustalenie stanu źródeł zwiększeń i kierunków wydatkowania wg paragrafów klasyfikacji budżetowej
860- Straty i zyski nadzwyczajne oraz
         wynik finansowy


998- Zaangażowanie wydatków
         budżetowych roku bieżącego
Ewidencja szczegółowa prowadzona według klasyfikacji budżetowej planu finansowego
999- Zaangażowanie wydatków
         budżetowych przyszłych lat
Ewidencja szczegółowa prowadzona według klasyfikacji budżetowej planu finansowego


II. Zasady organizacji i prowadzenia rachunkowości.

      Zasady Ogólne

1.Rachunkowość gminy winna być prowadzona zgodnie z przepisami o rachunkowości, a także innymi przepisami prawa w sposób prawidłowy zapewniając rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej, wyniku finansowego oraz rentowności jednostki.

2.Do prowadzenia rachunkowości gminy tworzy się oddzielne stanowiska rachunkowe dla: budżetu gminy, jednostki budżetowej, zakładów budżetowych, funduszy specjalnych, celowych, pomocowych i środków inwestycyjnych, podatków i opłat oraz innych nie podatkowych należności jednostek organizacyjnych oświaty oraz kont pozabilansowych.

3.Rachunkowość gminy winna być prowadzona w oparciu o różne typy ewidencji księgowej na wyodrębnionych stanowiskach rachunkowych powiązanych ze sobą, zazębiających się i uzupełniających.

4.Rachunkowość gminy winna być prowadzona na oddzielnych rachunkach bankowych do utworzonych stanowisk rachunkowych w oddzielnych księgach rachunkowych i z oddzielnymi zbiorami dowodów księgowych.
      Wykaz ksiąg rachunkowych to wykaz oddzielnych zbiorów danych określonych w programach komputerowych stosowanych na poszczególnych stanowiskach rachunkowych.

5.Rachunkowość gminy winna być prowadzona w siedzibie jednostki przy użyciu komputera, w sposób ustalony w zakładowym planie kont.

6.Rok obrotowy dla prowadzenia rachunkowości gminy określa się jako rok kalendarzowy - budżetowy, a okresy sprawozdawcze przyjmuje się z ustaleń określonych w rozporządzeniu o sprawozdawczości budżetowej.

7.Zapisy w księgach rachunkowych prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej na podstawie prawidłowych i rzetelnych dowodów.

8.Dokonywany w księgach rachunkowych zapis księgowy powinien być staranny, czytelny, trwały i powinien zawierać co najmniej: datę dokonania operacji, określenie rodzaju i numeru dowodu księgowego, na podstawie którego dokonano zapisu, treść zapisu, sumę zapisu wynikającą z dowodu księgowego.

9.Błędny zapis w księgach rachunkowych poprawia się przez:

1)Dokonanie zapisów ze znakiem przeciwnym przy użyciu komputera,

2)Skreślenie dotychczasowej treści i wpisanie nowej oparafowanej w technice ręcznej.

10.Księgi rachunkowe otwierane są na dzień rozpoczynający każdy rok kalendarzowy i zamykane na koniec roku kalendarzowego.

11.Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu komputera, obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald w dzienniku, księdze głównej i księgach pomocniczych. Zapisy księgowe rejestruje się jednocześnie w dzienniku oraz na kontach księgi głównej.

12.Konta ksiąg pomocniczych prowadzone winny być z uwzględnieniem typu ewidencji księgowej i we wzajemnym powiązaniu z kontami syntetycznymi.

13.Księgi rachunkowe uznaje się za prowadzone na bieżąco jeżeli:

1)Ujęte zdarzenia gospodarcze dokonywane są poprzez rejestrację umożliwiającą sporządzanie terminowo sprawozdań i różnych rozliczeń.

2)Zarejestrowane dowody księgowe zostaną zaksięgowane nie później niż w ciągu 15 dni następnego okresu sprawozdawczego (miesięcznego)

14.Prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera winna zapewniać pełną sprawdzalność zgodności zasad przetwarzania na komputerze z dokumentacją systemu w zależności od struktury oprogramowania i dowodami księgowymi przez:

1)Skompletowanie dokumentacji systemu przetwarzania danych dających pełny wgląd w budowę i przebieg stosowanego programu,

2)Zapewnienie możliwości sporządzania na każde żądanie zestawień ewidencyjnych,

3)Ustalenie osób, które zleciły dokonanie poszczególnych zapisów księgowych,

4)Wydrukowanie wszystkich danych, będących przedmiotem przetwarzania w porządku chronologicznym, co najmniej na koniec roku kalendarzowego, przechowywania magnetycznych nośników informacji do czasu wydruku zawartych na nich danych, w sposób chroniący przed zatarciem lub zniekształceniem tych danych,

5)Prowadzenie na bieżąco uzupełnianego wykazu zbiorów stanowiących księgi rachunkowe przechowywane na taśmach magnetycznych, dyskach, z określenia ich identyfikatorów i zawartości rodzaju nośnika oraz częstości ich aktualizacji.

6)Opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, procedur lub funkcji, w zależności do struktury oprogramowania, wraz z opisem algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych metod zabezpieczenia dostępu do danych i ich systemu przetwarzania.

    Rachunkowość budżetu gminy

1.Rachunkowość budżetu gminy opiera się na modelu kasowym i obejmuje dochody, wydatki, przychody i rozchody budżetu oraz wyodrębnione środki pieniężne funduszy pomocowych.

2.Podstawą ewidencji wydatków w budżecie winno być sprawozdanie o wydatkach sporządzane przez Urząd Gminy i inne jednostki budżetowe.

3.Dochody własne gminy, dotacje, subwencje winny być ewidencjonowane na podstawie zapisów w wyciągach bankowych, z rachunku podstawowego. Dochody gminy winny być realizowane w całości za pośrednictwem rachunku podstawowego tworzonego dla budżetu gminy.

4.Księgi pomocnicze służące do ewidencji zdarzeń gospodarczych, dotyczących obsługi budżetu tworzy się w systemie komputerowym za pomocą programu finansowo-księgowego zwanego dalej “FK” w postaci analitycznych wydruków.

5.Analityczne ewidencjonowanie wydatków w księdze rachunkowej prowadzonej dla budżetu gminy to podział na jednostki budżetowe.

6.Z rachunku podstawowego obsługującego budżet środki na wydatki jednostek budżetowych winny być przekazywane w formie okresowych przelewów na rachunki bankowe należące do tych jednostek.

7.Analityczne ewidencjonowanie dochodów w księdze rachunkowej prowadzonej dla budżetu gminy odbywać się winno według obowiązującej klasyfikacji budżetowej źródła dochodów.

8.Ewidencja księgowa winna być prowadzona na koncie dochodów na podstawie dowodów wewnętrznych i zewnętrznych według następujących zasad:

1)Dochody z tytułu podatków i opłat z mienia komunalnego oraz innych dochodów własnych po zaewidencjonowaniu syntetycznym i analitycznym w budżecie winny podlegać wtórnemu i szczegółowemu ewidencjonowaniu na innych stanowiska rachunkowych,

2)Ewidencjonowanie należności z tytułu podatków i opłat oraz z mienia komunalnego w księgach pomocniczych budżetu, winno odbywać się na podstawie zapisów w wyciągach bankowych dowodów wpłat w kwotach ogólnych danego rodzaju należności bez wyszczególnienia, np. na należność główną, odsetki oraz podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych,

3)Podstawą zaewidencjonowania podziału na poszczególne rodzaje należności, winny być zestawienia sporządzone w okresach sprawozdawczych przez poszczególne stanowiska rachunkowe obejmujące podatki i opłaty oraz mienie komunalne,

4)Podstawą zaewidencjonowania dochodów własnych realizowanych przez Urzędy Skarbowe winny być sprawozdania o dochodach, składane okresowo przez poszczególne Urzędy.

9)Analityczne ewidencjonowanie rozrachunków budżetu winno odbywać się na podstawie zapisów w wyciągach bankowych, w podziale na poszczególnych wierzycieli i zobowiązanych.

10)Analityczne ewidencjonowanie rozchodów i przychodów budżetu winno odbywać się na podstawie zapisów w wyciągach bankowych zewnętrznych, wewnętrznych dowodów księgowych w podziale na poszczególnych kontrahentów z tytułów zadaniowych.

   Rachunkowość jednostki budżetowej

1.Rachunkowość jednostki budżetowej, zakładów budżetowych, funduszy specjalnych, celowych środków inwestycyjnych winna być prowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami w oparciu o przyjęty zakładowy plan kont, według zasad określonych niniejszym zarządzeniem. Winna obejmować wydatkowanie środków pieniężnych, ewidencję majątku trwałego, gospodarki materiałowej, ewidencję należnych przychodów kosztów rozrachunków rozliczeń oraz funduszy.

2.Wydziela się księgi rachunkowe pomocnicze dla prowadzenia wtórnej, szczegółowej, dodatkowej ewidencji wydatków budżetowych, kosztów, gospodarki materiałowej, rozrachunków, pozostałych środków (trwałych, funduszy dotyczących jednostek organizacyjnych oświaty).

3.Podstawą zapisu w księgach rachunkowych są dowody księgowe stwierdzające dokonanie rzeczywistego zdarzenia.

1)Zewnętrzne obce -otrzymane od kontrahentów,

2)Zewnętrzne własne -przekazywane w oryginale kontrahentom,

3)Wewnętrzne - dotyczące operacji wewnątrz jednostki.

a.listy wypłat

b.polecenia księgowania

c.zestawienia zbiorcze pojedynczych dowodów źródłowych

d.korygujące poprzednie zapisy

e.zastępcze - wystawione do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu źródłowego,

f.protokoły zużycia materiałów,

g.protokoły wyjaśnień różnic inwentaryzacyjnych,

h.protokoły nieodpłatnego przyjęcia przekazania i kasacji środków trwałych i księgozbioru,

i.zestawienie różnic inwentaryzacyjnych.

4.Podstawą zapisu w księgach rachunkowych jest prawidłowy dowód księgowy, który musi spełniać odpowiednie warunki, a więc:

1) Stwierdza fakt operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem,

2) Zawiera wiarygodne określenie wystawcy i wskazuje strony (nazwy i adresy) uczestniczące w operacji gospodarczej, której dowód dotyczy,

3) Zawiera datę wystawienia dowodu oraz datę lub czas dokonania operacji,

4) Określa przedmiot operacji gospodarczej, jego ilość i wartość,

5) Zawiera własnoręczne podpisy osób odpowiedzialnych za prawidłowe dokonanie i udokumentowanie operacji gospodarczej,

6) Został sprawdzony pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym i na dowód tego podpisany przez upoważnione osoby,

7)  Został oznaczony numerem identyfikacyjnym.
     Określenie identyfikacji dowodów wewnętrznych winno odbywać się przez
     nadanie numerów porządkowych w danym roku wynikających rodzajowej 
     ewidencji prowadzonych przez poszczególne referaty i jednostki organizacyjne
     gminy.

8)  Zawiera dekretację i wskazanie miesiąca, w którym należy ująć w księgach 
     rachunkowych

5.Ewidencjonowanie wydatków w księgach rachunkowych prowadzonych dla jednostek budżetowych winno odbywać się na jednym koncie rachunku bieżącego tworzonego łącznie na wydatki budżetowe jednostek organizacyjnych oświaty i Urzędu Gminy - prowadzącego rachunkowość tych jednostek.

6.Na rachunku bieżącym ewidencjonuje się:

1)Środki pieniężne otrzymane z rachunku podstawowego prowadzonego dla budżetu gminy,

2)Wpływy z tytułu zwrotu wydatków dokonane w tym samym roku, w którym je poniesiono ( np. zwroty dotacji, zaliczek oraz wydatków zastępczych za inne jednostki lub osoby fizyczne z tytułu zużytej energii, opłat telekomunikacyjnych), z wyjątkiem wydatków lat ubiegłych, które kwalifikuje się do dochodów budżetowych.

3)Odsetki bankowe od środków pieniężnych,

4)Niewłaściwe obciążenia lub uznania.

7.Z rachunku bieżącego jednostki budżetowej dokonuje się wydatków objętych zatwierdzonymi planami finansowymi:

1)Wydatki na finansowanie własnej działalności,

2) Przekazanie dotacji oraz środków pieniężnych na wydatki dla dysponentów niższego stopnia,

3)Przelewy środków na finansowanie inwestycji,

4)Przelewy z tytułu zwrotu środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych danego roku, a niewykorzystanych do końca tego roku.

8.Zapisów na koncie rachunku bieżącego wydatków dokonuje się wyłącznie w oparciu o zapisy w wyciągach i dowody księgowe wg metody kasowej, gdzie każdy wydatek budżetowy jest każdą pobraną kwotą z rachunku bieżącego jednostki, niezależnie od jego przeznaczenia.

9.Dochody jednostki budżetowej zarachowane na rachunek bieżący podlegają przekazaniu na rachunek podstawowy budżetu gminy nie później niż na koniec roku budżetowego.

10.Środki budżetowe niewykorzystane do końca roku pozostające na koncie rachunku bieżącego podlegają zwrotowi na rachunek podstawowy budżetu gminy.

11.Uzyskane przez jednostkę budżetową zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na konto wydatków- rachunek bieżący i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym, a uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych są przyjmowane na konto dochodów i odprowadzane na rachunek podstawowy budżetu gminy.

12.Ewidencja kosztów w jednostce budżetowej odbywać się winna zgodnie z ustalonymi planami finansowymi, wg podziałek klasyfikacji budżetowej. Szczegółowa analityka ewidencji kosztów w odniesieniu do jednostek organizacyjnych oświaty winna być prowadzona w podziale na te jednostki.

13.Ewidencja księgowa kosztów w jednostce budżetowej z zasady winna się odbywać w momencie zapłaty pod datą i na podstawie wyciągu bankowego.

1)Pod datą ostatniego dnia kończącego okres sprawozdawczy ujmuje się koszty w księgach rachunkowych na podstawie ksero dokumentów źródłowych, faktur i rachunków, które jednostka otrzyma do 5 dnia miesiąca następnego po upływie okresu sprawozdawczego.

2)Pod datą 31 grudnia ujmuje się koszty w księgach rachunkowych danego roku na podstawie ksero dokumentów źródłowych, faktur i rachunków, które jednostka otrzyma po zakończeniu roku do 15 dnia następnego roku.

14.Ewidencja kosztów wynikających z działalności jednostki, takich jak zużycia materiałów i wyposażenia, wynagrodzeń i pochodnych, opłat podatkowych winna być prowadzona na podstawie tworzonych dokumentów wewnętrznych stanowiących dowód księgowy.

15.Ewidencja księgowa dotycząca należności z tytułu dochodów budżetowych, winna być prowadzona w księgach rachunkowych jednostki na koniec okresu sprawozdawczego na podstawie danych szczegółowych ustalanych przez stanowiska rachunkowe w zakresie podatków i opłat, mienia komunalnego oraz sprawozdań urzędów skarbowych.

16.Ewidencja księgowa dotycząca długoterminowych należności budżetowych, dokonywana ma być w księgach rachunkowych jednostki budżetowej na koniec roku na podstawie szczegółowych ustaleń dokonanych na stanowisku rachunkowym obsługującym oraz mienie komunalne, podatki i opłaty.

17.Zaliczki na wydatki do rozliczenia mogą być udzielane: pracownikom Urzędu Gminy, kierownikom i pracownikom jednostek organizacyjnych oświaty na pokrycie drobnych wydatków.

1)Zaliczki mogą być udzielane na okres krótki, które winny być rozliczone niezwłocznie po wykonaniu zadania oraz stałe z rozliczeniem w końcu roku budżetowego w wysokości nieprzekraczającego dwu-miesięcznego wynagrodzenia brutto danego pracownika.

2)Zaliczki winny być wypłacane na podstawie wniosku o zaliczkę, który zawiera klauzulę o upoważnieniu do potrącania z wynagrodzenia nie rozliczonej zaliczki, oraz termin rozliczenia.

3)Dopuszcza się w wyjątkowych i uzasadnionych wypadkach udzielenie poza stałą zaliczką zaliczki krótkoterminowej.

18.Ewidencja księgowa pozostałych środków trwałych ( tzw. wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych dotyczyć winna środków o wartości nie przekraczającej wielkości ustalonej w przepisach o amortyzacji środków trwałych mających zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych, dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszty uzyskania przychodu w 100% ich wartości w miesiącu oddania do używania. W chwili wydania do użytkowania pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne podlegają umorzeniu w 100%.

19.Ewidencja księgowa pozostałych środków trwałych o charakterze wyposażenia powinna być prowadzona w księgach rachunkowych syntetycznie i analitycznie. Ewidencja księgowa winna być prowadzona przez jednostkę w cenach brutto z Vat, w ujęciu wartościowym. W ujęciu ilościowo-wartościowym prowadzona winna być w księgach inwentarzowych przez poszczególne jednostki organizacyjne i referaty organizacyjne, którym powierzono pozostałe środki trwałe.

20.Zapisy w księgach inwentarzowych powinny być okresowo uzgadniane ze stanowiskiem rachunkowym jednostki budżetowej.

21.Ewidencja ilościowo-wartościowa pozostałych środków trwałych, tzw. “wyposażenie” w księgach inwentarzowych powinna być prowadzona dla grupy przedmiotów nadających się do określenia i zamieszczenia indywidualnego numeru inwentarzowego. Pozostałe środki trwałe nieobjęte ewidencją ilościowo-wartościową powinny być objęte ewidencją ilościową prowadzoną przez poszczególne jednostki organizacyjne i referaty organizacyjne, którym powierzono środki trwałe.

22.Ewidencja księgowa środków trwałych winna być prowadzona na koncie syntetycznym “środki trwałe” wg wartości początkowej brutto, analitycznie zaś wg klasyfikacji budżetowej i grup rodzajowych określanych przez GUS na podstawie dowodów przyjęcia środka trwałego OT i PT otrzymanego ze stanowiska odpowiedzialnego merytorycznie.

23.Umorzenie i amortyzowanie środków trwałych winno być dokonywane jednorazowo na koniec roku obrotowego wg stawek amortyzacyjnych, dla których wartość początkowa przekracza wielkość ustaloną w przepisach o amortyzacji środków trwałych mających zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

24.Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych winno być dokonywane jednorazowo na koniec roku obrotowego wg stawek amortyzacyjnych ustalanych na okres 36 m-cy, dla których wartość początkowa przekracza wielkość ustaloną w przepisach o amortyzacji środków trwałych mających zastosowanie do podatników podatku dochodowego od osób prawnych.

25.Ewidencja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych, wartości umorzeniowe powinny być prowadzone w programie komputerowym “FK”. Szczegółowa ewidencja ilościowo-wartościowa środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych i wartości umorzenia z dokładnym podziałem na poszczególne grupy i obiekty winna być prowadzona w urządzeniach analitycznych tworzonych w programie komputerowym “środki trwałe”.

26.Ewidencja materiałów winna być prowadzona na odpowiednich kontach zakładowego planu kont. W księgach rachunkowych jednostki w programie komputerowym “FK” winna być prowadzona ewidencja wartościowa materiałów przychodowa wg cen zakupu brutto łącznie z podatkiem VAT, rozchodowa wg cen średnich ustalonych dla danego składnika. Ewidencja szczegółowa ilościowo-wartościowa materiałów winna być prowadzona przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników merytorycznych referatów.

27.Rezygnuje się z ewidencjonowania na koncie magazynowym jednostki zakupionych materiałów i towarów z wyjątkiem materiałów grzewczych budowlanych, paliw, środków żywności nabywanych przez placówki opiekuńczo wychowawcze poprzez uznanie od razu właściwych kosztów. Zapasy tych materiałów na koniec roku obrotowego ewidencjonowane winny być na podstawie wyceny ilościowej wartościowej wg ostatnich cen nabycia dokonanych przez kierowników jednostek organizacyjnych i pracowników merytorycznych Urzędu Gminy. Komórka księgowa winna zaewidencjonować wartość materiałów na kontach magazynowych zmniejszając koszty jednostki.

28.Rezygnuje się z ewidencjonowania na koncie magazynowym i na koncie pozostałe środki trwałe zakupionych materiałów i wyposażenia z zakresu bhp w przypadku wpisania do karty wyposażenia prowadzonych przez kierowników jednostek organizacyjnych gminy i pracowników merytorycznych Urzędu Gminy.

29.Ewidencja księgowa w zakresie zadań inwestycyjnych winna być prowadzona na oddzielnym pomocniczym rachunku bankowym i w oddzielnych księgach rachunkowych tworzonych w programie komputerowym ‘FK”.

30.Ewidencja księgowa analityczna winna być prowadzona oddzielnie dla każdego zadania inwestycyjnego.

31.Ewidencja wszystkich nakładów inwestycyjnych dotycząca zadań inwestycyjnych oraz zakupów dóbr inwestycyjnych prowadzona winna być przez konto kosztów inwestycyjnych ( środki trwałe w budowie).

32.Koszty wspólne ponoszone na realizację zadania inwestycyjnego w wyniku, którego powstaje kilka rodzaji środków trwałych, winny być rozliczane procentowo w stosunku do wartości poniesionych nakładów. Zasada winna być stosowana do etapowego rozliczania zadania inwestycyjnego

33.Koszty poniesione na realizację zadania inwestycyjnego winny być gromadzone, a następnie rozliczone i odniesione na zwiększenie wartości początkowej środka trwałego.

34.Rachunkowość, funduszy specjalnych, funduszy celowych opiera się na modelu określonym w zakładowym planie kont.

35.Księgi rachunkowe służące do ewidencji przychodów, rozchodów rozrachunków dotyczących funduszy tworzy się w systemie komputerowym za pomocą programu “FK” w postaci analitycznych wydruków.

36.Ewidencja analityczna winna być prowadzona oddzielnie dla każdego funduszu. Winna umożliwiać ustalenie tytułu zwiększeń funduszu i kierunki jego wykorzystania.

37.Podstawą ewidencji funduszy winny być dowody zwiększające (wpłaty, przypisy darowizn) i zmniejszające ( wypłaty, odpisy, przelewy, umorzenia).

38.Podstawą ewidencji "zaangażowania wydatków" winny być dowody wewnętrzne.

1)Wydatki objęte planem finansowym na podstawie zawartych umów, porozumień, ujmuje się w globalnych wartościach

2)Pozostałe wydatki objęte planem finansowym, a niemożliwe do określenia ich wartości, ujmuje się w wysokościach faktycznie poniesionych,

3)Zapisy na koncie zaangażowanie wydatków winny być dokonywane nie rzadziej niż na koniec każdego kwartału.

     Rachunkowość podatków i opłat

1.Rachunkowość podatków i opłat winna stanowić integralną część ewidencji księgowej w budżecie gminy i jednostce budżetowej.

2.Konta syntetyczne dotyczące tylko ewidencji podatków i opłat nie powinny być wyodrębniane. Ewidencja podatków i opłat winna być prowadzona na kontach syntetycznych jednostki, gdzie treść ekonomiczna kont ustalona w zakładowym planie kont jest zbieżna z treścią ekonomiczną kont syntetycznych ustalonych dla podatków i opłat.

3.Dla kont ewidencji analitycznej winny być wyodrębnione szczegółowe księgi pomocnicze obejmujące podatki i opłaty. Uszczegółowione konta winny być prowadzone z uwzględnieniem klasyfikacji budżetowej dla każdego rodzaju podatku i dla każdego podatnika.

4.Księgi rachunkowe służące do ewidencji podatków i opłat są tworzone ogólnie w programie komputerowym “FK” i szczegółowo w programie komputerowym o nazwie “Podatki”, który winien zapewniać wydruki dokumentacji i zestawień określonych przez Ministra Finansów.

5.Ewidencja szczegółowa dotycząca podatków i opłat winna obejmować przypisy i odpisy, wpłaty podatków i opłat, oraz zwroty.

1)Do udokumentowania przypisów i odpisów winny służyć:

a.deklaracje podatkowe,

b.decyzje podatkowe,

c.dowody zrealizowanych wpłat nieprzypisanych, a należnych od podatników, w tym wpłat odsetek za zwłokę,

d.polecenie księgowania ujmujące przypisy należności zakwalifikowania jako zobowiązania przedawnione,

e.postanowienia o dokonaniu potrącenia , o którym mowa w art. 65 ordynacji podatkowej.

2)Do udokumentowania wpłat i zwrotów podatków i opłat winny służyć dowody wpłat , zapisy w wyciągach bankowych, takie jak:

a.pokwitowanie z kwitariusza K-103, K-104, jeżeli wpłata jest dokonana u inkasenta,

b.pokwitowanie z kasy Urzędu Gminy,

c.wpłaty i zwroty dokonane za pośrednictwem banku lub poczty,

d.oraz dowody przerachowań, postanowienia o zaliczeniu wpłaty na poczet zaległości podatkowych, w przypadku gdy wpłata została dokonana na inny rodzaj podatku niż podatek, w którym występuje zobowiązanie podatkowe.

6.Prawidłowe i sprawne prowadzenie ewidencji podatków i opłat winno służyć działaniom zmierzającym do efektywnego gromadzenia dochodów z tego tytułu.


III. Zasady przeprowadzenia i rozliczeń inwentaryzacji.

1.Inwentaryzacja służy do okresowego sprawdzenia stanu aktywów i pasywów wykazanego w księgach rachunkowych.

2.Podstawowym celem inwentaryzacji jest ustalenie faktycznego stanu aktywów i pasywów, sprawdzenie i sprostowanie danych ewidencji księgowej, jak również rozlicznie osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone im mienie.

3.Inwentaryzacja może nastąpić w drodze:

1)Spisu z natury,

2)Uzyskania od kontrahentów potwierdzenia wykazanego z księgach jednostki stanu należności oraz wprowadzenie ewentualnych różnic,

3)Weryfikacji pozostałych, nieobjętych spisem z natury lub uzgodnieniem, pozycji aktywów i pasywów figurujących w księgach przez ich porównanie z odpowiednimi dokumentami wyprowadzeniem ewentualnych różnic.

4.W drodze spisu z natury ustala się stan następujących składników majątkowych:

1)rzeczowe składniki majątkowe:

a.zaliczane do środków obrotowych, tj. materiały , towary, wyposażenie i inne,
b.materiały przeznaczone na remonty bieżące i inwestycyjne,
c.nie zużyte materiały i towary odpisywane w koszty w momencie ich zakupu.

2)pieniężne składniki majątkowe:

a.gotówka w kasie, czeki, obligacje, weksle, papiery wartościowe.


5.W drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia ustala się stany:

1)Środków pieniężnych na rachunkach bankowych,

2)Rozrachunków z innymi jednostkami,

3)Należności.

6.W drodze weryfikacji stanu ewidencyjnego i porównanie z odpowiednimi dowodami ustala się:

1)rzeczowe składniki majątku oddane w używanie, wydzierżawione i wynajęte,

2)udziały w obcych podmiotach,

3)należności i zobowiązania wobec organów podatkowych,

4)inne środki trwałe niedostępne w czasie spisu,

5)rozrachunki z pracownikami i osobami fizycznymi,

6)rozpoczęte inwestycje, (środki trwałe w budowie)

7)środki trwałe trudno dostępne nie spisane w drodze spisu z natury.

8)grunty.

7.Przy inwentaryzacji w drodze spisu należy stosować następujące zasady:

1)spis z natury rzeczowych i pieniężnych składników majątku polega na ustaleniu rzeczywistej ich ilości i wpisaniu do arkusza spisu z natury,

2)rzeczywistą ilość z natury rzeczy i pieniężnych składników majątku ustala się przez: przeliczenie, zważenie, zmierzenie,

3)stan rzeczowych i pieniężnych składników majątku przechowywanych w opakowaniu będącym w stanie nienaruszonym może być określony przez przeliczenie opakowań i uwzględnienie ich zawartości,

4)przed rozpoczęciem spisu z natury osoba materialnie odpowiedzialna za całość i stan składników majątku objętych spisem składa zespołowi spisowemu w jednym egzemplarzu pisemne oświadczenie,

5)zespół spisowy nanoszący na arkusz spisu z natury wynik spisu wypełnia wszystkie wierze arkusza i rubryki (z wyjątkiem rubryki “cena i wartość”), podpisuje arkusze i przedkłada do podpisania osobom materialnie odpowiedzialnym,

6)niewłaściwe zapisy na arkuszu spisowym należy poprawić powyżej lub obok liczby i treści nieprawidłowej, wraz z podpisem członka zespołu spisowego oraz osoby materialnie odpowiedzialnej,

7)arkusz spisowy z natury sporządza się w 2 egzemplarzach. Oryginał otrzymuje za pośrednictwem przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej księgowość jednostki, a kopie osoba materialnie odpowiedzialna.

8)bezpośrednio pod ostatnią pozycją naniesioną na arkusz spisowy należy dokonać podkreślenia oraz umieścić klauzulę o treści: “ spis zakończono na pozycji nr .......”.

9)nie wolno spisywać na jednym arkuszu spisowym majątku powierzonego różnym osobom materialnie odpowiedzialnym.

10)na oddzielnych arkuszach dokonuje się spisu środków trwałych, wyposażenia i pozostałych materiałów.

11)wypełniając arkusz z natury zespół spisowy stosuje nazwy i jednostki miary z indeksów materiałowych bądź oznaczeń używanych w księgowości.

12)po zakończeniu spisu zespół spisowy składa przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej sprawozdanie zawierające, rozliczenie z przekazanych arkuszy spisowych oraz informację o wszelkich stwierdzonych w toku spisu nieprawidłowościach w gospodarce składnikami majątkowymi w danym polu spisowym (zabezpieczenie, konserwację, sposób magazynowania, oznakowanie itp.).

8.Inwentaryzację, poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia stanów od banków i kontrahentów, przeprowadzają pracownicy referatu finansowego.

1)stany środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych uzyskanych od banków

2)stany należności uzgadnia się poprzez wysłanie zawiadomienia o wysokości salda i wykazu pozycji składającej się na to saldo i uzyskanie potwierdzenia.

3)obowiązek uzgodnienia z kontrahentami stanu należności nie dotyczy:

a.sald zerowych, sald uregulowanych do dnia sporządzenia pisemnego potwierdzenia,

b.należności skierowanych do dnia sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego na drogę postępowania sądowego.

9.Przy inwentaryzacji w drodze weryfikacji należy stosować następujące zasady:

a.poprzez weryfikację stanu ewidencji dokonuje się inwentaryzacji tych aktywów i pasywów, których stan nie może być ustalony na drodze spisu z natury bądź w drodze uzgodnień z kontrahentami,

b.weryfikację stanów przeprowadzają pracownicy prowadzący konta analityczne,

c.kontrole prawidłowości przeprowadzonej weryfikacji sprawują bezpośrednio przełożeni,

d.osoba dokonująca weryfikacji odnotowuje fakt jej przeprowadzenia poprzez zamieszczenie klauzuli “ dokonano weryfikacji salda na dzień................................... 200.....r “ i umieszcza podpis.

10.Inwentaryzację okresową poszczególnych składników majątku przeprowadza się w terminach ustalonych w rocznych planach pracy.

11.Ustala się terminy i częstotliwość prowadzenia inwentaryzacji jak niżej:

Lp.
Rodzaje składnika majątkowego
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
Sposób przeprowadzenia inwentaryzacji
1.
- środki pieniężne w kasie krajowe 
  i zagraniczne,
- akcje, obligacje, czeki obce, 
  bony, weksle i inne papiery 
  wartościowe
- inne środki pieniężne
Ostatni dzień każdego roku obrotowego
Spis z natury
2.
-środki pieniężne na rachunkach 
  bankowych
Ostatni dzień każdego roku obrotowego
Pisemne potwierdzenie sald
3.
-kredyty i pożyczki
-należności i zobowiązania / 
 oprócz wymienionych w punkcie 8
-powierzone innym jednostkom 
 własne środki majątkowe
IV kwartał każdego roku do 15 stycznia następnego roku
Pisemne potwierdzenie stanu aktywów i pasywów
4.
-rzeczowe składniki majątku 
 obrotowego: materiały, towary, 
 wyroby gotowe, półfabrykaty - w 
 magazynie
IV kwartał każdego roku z zakończeniem najpóźniej do 15 stycznia następnego roku
 Spis z natury

- jeżeli składniki te znajdują się na terenie strzeżonym i objęte są ewidencją ilościowo-wartościową
Raz na dwa lata

5.
-środki trwałe
- maszyny i urządzenia objęte 
 inwestycją rozpoczętą
- jeżeli znajdują się na terenie 
 strzeżonym
IV kwartał każdego roku do 15 stycznia następnego roku: raz na 4 lata
Spis z natury
6.
-grunty
-trudno dostępne oglądowi środki 
 trwałe, np. budowle podziemne
-inwestycje rozpoczęte, z wyłącz. 
 maszyn i urządzeń objętych 
 inwestycją
-należności i zobowiązania wobec 
 pracowników
-należności i zobowiązania 
 publiczno-prawne
-rozliczenia między okresowe 
 kosztów
-fundusze specjalne, rezerwy i 
 dochody przyszłych okresów
-wartości niematerialne i prawne
-inne nie wymienione wyżej 
 składniki aktywów i pasywów
Ostatni dzień każdego roku
Porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami 
( porównanie stanu ewidencyjnego)

12.Na wniosek głównego księgowego kierownik jednostki powołuje na stałe przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej.

13.Na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej kierownik jednostki powołuje specjalnym zarządzeniem:

1)Komisję inwentaryzacyjną składającą z pracowników jednostki, Urzędu Gminy i jednostek organizacyjnych gminy z wyznaczonych wyżej pracowników tworzy się zespoły spisowe w składzie co najmniej 2 osób, przy czym nie mogą to być osoby odpowiedzialne za spisywane składniki majątku.

14.Do uprawnień i obowiązków przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej należy:

1)opracowanie na każdy rok harmonogramu okresowych inwentaryzacji składników majątkowych i projektów zarządzenia inwentaryzacyjnego kierownika jednostki,

2)współdziałanie udzielone przy opracowaniu lub aktualizowaniu zakładowej instrukcji inwentaryzacyjnej,

3)powołanie podkomisji ds. rozliczeń i weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,

4)współdziałanie z kierownikiem jednostki, głównym księgowym i radcą prawnym w sprawach inwentaryzacji,

5)instruowanie zespołów spisowych,

6)kontrola przebiegu planu (harmonogramu) inwentaryzacji:

-przed spisem z natury,

-w czasie trwania spisów z natury,

-po zakończeniu spisów z natury,

7)ponumerowanie i zaparafowanie arkuszy spisu z natury jako druków ścisłego zarachowania oraz prowadzenie kontroli ich wykorzystania,

8)wydawanie zespołom spisowym za pokwitowaniem odpowiedniej ilości arkuszy spisowych z natury, jako druków ścisłego zarachowania,

9)udzielenie zespołom spisowym, przy współudziale głównego księgowego, niezbędnego instruktażu,

10)dopilnowanie ciągłości i terminowości wykonania planu prac inwentaryzacyjnych,

11)stałe nadzorowanie prac zespołów spisowych i ułatwienie im wykonania zadań przez udzielenie wskazówek oraz interweniowanie u kierownika jednostki w razie napotkania trudności, których komisja nie może usunąć we własnym zakresie,

12)przyjmowanie od zespołów spisowych wypełnionych arkuszy spisów z natury przeprowadzonej inwentaryzacji wraz ze sprawdzeniem ich pod względem formalnym oraz rozliczeniem zespołów spisowych z pobranych arkuszy spisowych z natury,

13)bieżące informowanie kierownika jednostki o stwierdzonych względnie zaistniałych nieprawidłowościach, ujawnionych w toku kontroli lub w późniejszym terminie, a dotyczących spraw związanych z inwentaryzacją (terminowość, rzetelność, nieścisłość),

14)przestrzeganie terminów związanych z inwentaryzacją i rozliczeniem różnic inwentaryzacyjnych,

15)opracowanie sprawozdania z przebiegu i zakresu inwentaryzacji rocznej wraz z wnioskami.

15.Do zadań i obowiązków zespołów spisowych należą następujące czynności:

1)pobieranie od przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej za pokwitowaniem arkuszy spisów z natury,

2)zapoznanie się z przepisami i instrukcją dotyczącą przeprowadzania spisów z natury i zasad inwentaryzacji,

3)pobranie przed rozpoczęciem spisu z natury oświadczeń od osób materialnie odpowiedzialnych, stwierdzających, że wszelkie zrealizowane dochody przychodu i rozchodu są ujęte w ewidencji szczegółowej oraz przekazane do działu księgowości,

4)przeprowadzenie właściwego spisu z natury i ujęcie go na arkuszach (spisowych) w sposób umożliwiający ustalenie składników wg kont syntetycznych zakładowego planu kont,

5)sporządzenie krótkiego sprawozdania zespołu spisowego z przeprowadzonej inwentaryzacji (spisu z natury) uwzględniającego między innymi: rodzaje spisanych składników majątku i miejsce ich składowania, czas trwania inwentaryzacji i na jaki dzień dokonano spisu z natury, stwierdzenie ewentualnej przeszkody, trudności i nieprawidłowości w przechowywaniu zapasów, ich konserwacji i zabezpieczenia przed kradzieżą,

6)rozliczenie z pobranych arkuszy spisu z natury, jako druków ścisłego zarachowania, wnioski dotyczące prawidłowości spisów z natury i zabezpieczenia majątku jednostki gospodarczej,

7)przekazanie materiałów przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej natychmiast po zakończeniu spisu z natury.

16.W przypadku stwierdzenia składnika majątku nienadającego się do dalszego użytkowania zespół spisowy może dokonać kasacji tego składnika na oddzielnym protokóle kasacyjnym.

17.Wyceny rzeczowych składników majątkowych ujętych w arkuszach spisu z natury dokonują na polecenie głównego księgowego pracownicy referatu finansowo-księgowego przy współudziale przewodniczącego komisji, 

1)wyceny dokonuje się na arkuszach spisu z natury,

2)po dokonaniu wyceny należy ustalić różnice inwentaryzacyjne poprzez porównanie faktycznego podanego na arkuszach spisu z natury ze stanem wynikającym z ewidencji ilościowo-wartościowym,

3)różnice inwentaryzacyjne mogą wystąpić jako:

n i e d o b o r y - stan ewidencyjny wyższy niż rzeczywisty,

n a d w y ż k i - stan ewidencyjny niższy niż rzeczywisty,

4)w przypadku stwierdzenia różnic inwentaryzacyjnych komisja inwentaryzacyjna winna przyjąć następujące zasady postępowania:

-zakwalifikowanie różnic inwentaryzacyjnych,

-przeprowadzenie postępowania wyjaśniającego w sposób bardzo wnikliwy, ustalając ewentualny stopień winy lub jej brak ze strony osób materialnie odpowiedzialnych,

- postawienie wniosków w zakresie ich odpisania z ksiąg rachunkowych,

-ujawnione niedobory i nadwyżki księguje się w ewidencji ilościowej i ilościowo-wartościowej na podstawie zestawień zbiorczych i zestawień różnic inwentaryzacyjnych,

-ustalone różnice ilościowe między stanem faktycznym i księgowym dotycząc stanów magazynowych w zakresie art. masowych mieszczące się w granicach 5% stanu ilościowego końcowego przyjmuje się jako stan księgowy.

18.Obieg dokumentów dotyczących inwentaryzacji:

1)zespół spisowy przekazuje przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej spisaną z natury i inne materiały,

2)przewodniczący komisji przekazuje głównemu księgowemu skontrolowane pod względem formalno-rachunkowym materiały z inwentaryzacji,

3)przewodniczący o stwierdzonych różnicach zawiadamia osoby materialnie odpowiedzialne, które to osoby składają pisemne wyjaśnienie co do zaistniałych różnic,

4)przewodniczący komisji opracowuje protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych i przedkłada go kierownikowi do akceptacji nie później niż w ciągu 30 dni roboczych od terminu inwentaryzacji,

5)ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym a stanem wykazanym w księgach rachunkowych tego roku obrotowego, na który przypadł termin inwentaryzacji,

6)przekazane radcy prawnemu w terminie 30 dni od daty zatwierdzenia wniosku komisji przez kierownika stwierdzonych spraw spornych wymagających skierowania do sądu,

7)w przypadku stwierdzenia nadużyć skierowanie spraw do organów ścigania winno nastąpić w dniu następnym po wydaniu decyzji przez kierownika jednostki.

IV. Zasady wyceny aktywów i pasywów

1.Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej na dzień bilansowy w sposób następujący:

1)środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne według cen nabycia,

2)środki trwałe w budowie (inwestycje) według cen nabycia i kosztów wytworzenia,

3)udziały w innych jednostkach według cen nabycia,

4)rzeczowe składniki aktywów obrotowych (materiały i towary) w cenach zakupu łącznie z podatkiem WAT,

5)należności i udzielone pożyczki w kwocie wymaganej zapłaty,

6)zobowiązania w kwocie wymagającej zapłaty,

7)pozostałe aktywa i pasywa w wartości nominalnej.

2.Cena nabycia jest ceną zakupu powiększoną o bezpośrednie koszty ponoszone przy transporcie, ubezpieczeniu, załadunku, przeładunku, zwózce, zwiezieniu do magazynu, składowania, łącznie z podatkiem VAT.

3.Koszt wytworzenia jest to koszt pozostający w bezpośrednim związku z danym produktem, to jest wartość zużytych materiałów bezpośrednich, płace bezpośrednie i pozostałe koszt.

4.Cena zakupu jest to wartość łącznie z podatkiem VAT wynikająca z faktur i rachunków

5.Wartość nominalna jest to wartość danego dobra, usługi lub innej rzeczy wyrażona najczęściej w pieniądzu, i wyznaczana przez ceny bieżące, bez uwzględnienia wpływu innych czynników np. inflacji.

V. Zasady gospodarki kasowej

1.Wszelkie decyzje związane z wykonywaniem dyspozycji pieniężnych winny zmierzać do stosowania obrotu bezgotówkowego. Występowanie obrotu gotówkowego winno być ograniczone do minimum.

2.Gotówkę, znaki, papiery wartościowe i czeki należy przechowywać w kasie ogniotrwałej, a druki ścisłego zarachowania w szafach znajdujących się w pomieszczeniach biurowych.

3.Pomieszczenie do przechowywania wartości pieniężnych, papierów wartościowych oraz druków ścisłego zarachowania powinno być wydzielone i odpowiednio zabezpieczone.

4.Klucze do kasy przechowuje kasjer.

5.Przechowywanie w kasie gotówki lub innych walorów nie należących do jednostki jest zabronione. W wyjątkowych wypadkach gotówka i inne walory oraz druki ścisłego zarachowania stanowiące własność działających na terenie organizacji społecznych mogą być przechowywane w formie depozytu. Przyjęcie i wydanie depozytu należycie opieczętowanego, kasjer rejestruje w odrębnej ewidencji zawierającej następujące dane: numer kolejny, określenie deponowanego przedmiotu ( gotówka, druki, papiery, klucze) datę i godzinę przyjęcia lub wydania, podpisy osoby składającej i podejmującej depozyt.

6.Operacji kasowych dokonują pracownicy wyznaczeni przez Wójta. Obowiązków tych nie wolno powierzać głównemu księgowemu oraz osobom, które złożyły wzory podpisów w banku.

7.Szczegółowe obowiązki kasjera określone są w indywidualnym zakresie czynności i łącznie ze złożonym oświadczeniem o odpowiedzialności materialnej znajdują się w aktach osobowych.

8.Transportu wartości pieniężnych należy dokonywać transportem samochodowym. Zasady transportowania wartości pieniężnych określa rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji.

9.Przechowywana gotówka w kasie to:

1)niezbędny, stały zapas gotówki ustalony odrębną decyzją,

2)podjęta z rachunku bankowego na pokrycie wynagrodzeń i innych rodzajowo wydatków,

3)gotówka pochodząca z bieżących wpływów (podatki, opłaty i inne),

4)podjęta gotówka na wypłaty pożyczek.

5)gotówka ze sprzedaży znaków skarbowych.

10.Gotówkę pochodzącą z bieżących wpływów odprowadza się na właściwe rachunki bankowe w dniu przyjęcia wpływów w wysokości przekraczającej 50 krotność najniższego wynagrodzenia, w dniu następnym, jeżeli wartość gotówki przekroczy 30 krotność najniższego wynagrodzenia.

11.Kasjer musi posiadać wykaz osób upoważnionych do dysponowania pieniężnymi składnikami majątkowymi określonymi bankową kartą wzorów podpisów.

12.Wszystkie wpłaty i wypłaty z wyjątkiem obsługi Kasy Zapomogowa Pożyczkowa kasjer ujmuje w programie komputerowym określonym instrukcją “Kasa”.

13.Wszelkie obroty gotówkowe powinny być udokumentowane dowodami kasowymi.

14.Wpłaty gotówkowe dokumentowane są własnymi przychodowymi dowodami, drukowanymi za pomocą programu komputerowego określonym instrukcją “ Kasa” z zachowaniem ciągłej numeracji, dane zawierające określenie wpłacającego podatnika winny zawierać: nazwisko i imię, adres, siedziba, numer identyfikacji podatkowej NIP, rodzaj należności, okres, którego dotyczy wpłata, kwota wpłaty ogółem cyframi i słownie, data wpłaty, odcisk pieczęci urzędu, własnoręczny podpis kasjera.

15.Przychodowe dowody kasowe drukuje się w dwóch egzemplarzach. Oryginał egzemplarza stanowi pokwitowanie wpłaty gotówki dla wpłacającego, a drugi egzemplarz przeznaczony jest dla stanowisk rachunkowych.

16.Dopuszcza się w sytuacjach awaryjnych dokumentowanie wpłaconej gotówki a przychodowych kwitariuszach K-103

17.Wypłaty gotówkowe dokumentowane są odpowiednimi dowodami uzasadniającymi wypłatę na podstawie:

1)dowodów wpłat na rachunki bankowe potwierdzone stemplem banku na dowodzie wpłaty,

2)dowodów źródłowych, jakimi są rachunki, faktury i ich zestawienia,

3)dowodów źródłowych własnych dotyczących wypłaty wynagrodzeń, premii i nagród, oraz świadczeń z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych,

4)wniosków o zaliczkę,

5)zastępczych dowodów wypłat wystawionych na podstawie źródłowego dowodu, znaków, np. kaucje, wadia.

6)inne listy płac

18.Źródłowe dowody kasowe wypłat powinny być przed dokonaniem wypłaty sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez kierownika jednostki i głównego księgowego lub inne upoważnione osoby.

19.Zastępcze dowody wypłat mogą być podpisane przez jedną osobę, jeżeli wynika to ze źródłowych dowodów uprzednio już podpisanych przez kierownika i głównego księgowego.

20.Gotówkę z kasy wypłaca się osobie wymienionej w dowodzie kasowym podając kwotę słownie, datę jej otrzymania oraz swój podpis w sposób trwały atramentem lub długopisem. Obowiązek wpisywania słownie otrzymanej kwoty nie dotyczy przypadku zbiorowych zestawień, np. listy wypłat. Jeżeli w dowodzie kasowym widnieje więcej niż jedna osoba, to każdy odbiorca kwituje otrzymaną przez siebie kwotę. Przy wypłacie gotówki osobom nieznanym kasjer zobowiązany jest zażądać okazania dowodu osobistego celem potwierdzenia tożsamości wpisania danych z dowodu.

21.Jeżeli wyplata następuje na podstawie upoważnienia wystawionego przez osobę wymienioną w dowodzie kasowym, należy określić, że wypłaty dokonano osobie do tego upoważnionej. Upoważnienie powinno być dołączone do dowodu kasowego. Upoważnienie powinno zawierać potwierdzenie własnoręczność podpisu osoby wystawiającej upoważnienie. Potwierdzenie to powinno być dokonane przez notariusza, sołtysa, jednostkę organizacyjną zatrudniającą tę osobę, która wystawiła upoważnienie lub zakład leczniczy w razie przebywania pracownika w placówce leczniczej.

22.Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny być oznaczone przez podanie na nich numeru raportu kasowego danego roku i pozycji raportu kasowego objętych ewidencją.

23.Wszystkie dowody kasowe dotyczące wpłat i wypłat gotówki, dokonane w danym dniu, powinny być w tym dniu wpisane do raportów kasowych tworzonych w programie komputerowym określonym instrukcją “Kasa” a operacje kasowe dotyczące obsługi PKZP są dokonywanie ręcznie.

24.Wypłaty z list płac mogą być ewidencjonowane w raporcie kasowym w kwocie obejmującej sumę poszczególnych wypłat dokonanych w dniu lub też w kwocie równej sumie ogółem wypłat. Nie odebrane wynagrodzenia przez pracownika w kasie w terminie 5 dni roboczych podlega przekazaniu za pośrednictwem poczty pomniejszone o opłatę pocztową

25.Rozchodu gotówki z kasy nie udokumentowanej rozchodowymi dowodami kasowymi nie uwzględnia się przy ustaleniu gotówki w kasie. Rozchód taki stanowi niedobór kasowy i obciąża kasjera. Gotówka w kasie nieudokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi stanowi nadwyżkę kasową. Nadwyżka kasowa podlega przekazaniu na dochody budżetowe w ciągu 3 dni od daty jej stwierdzenia.

26.Czeki gotówkowe, rozrachunkowe, polecenia przelewu oraz inne dyspozycje pieniężne podpisuje Wójt i Skarbnik Gminy lub pełnomocnicy - Sekretarz Gminy i Z-ca Skarbnika Gminy zgodnie ze złożonymi w banku wzorami podpisów.

27.Druki ścisłego zarachowania to druki płatne oraz druki, które podlegają kontroli ilościowej. Są to w szczególności: czeki gotówkowe, czeki rozrachunkowe, kwitariusze przychodowe, arkusze spisu z natury w chwili wydania przewodniczącemu zespołu spisowego, druki legitymacji itp.

28.Druki ścisłego zarachowania należy zaewidencjonować w księdze druków ścisłego zarachowania i przechowywać pod zamknięciem.

29.Ewidencję prowadzą odpowiedzialni pracownicy, którym powierzono druki.

30.Odpowiedzialny pracownik ustala w ewidencji stan ilościowy druków na koniec roku ze stanem rzeczywistym. O wszelkich różnicach zawiadamia niezwłocznie Wójta i Skarbnika Gminy. W razie zagubienia, zniszczenia lub kradzieży druków ścisłego zarachowania Wójt Gminy przeprowadza dochodzenie wyciągając odpowiednie konsekwencje służbowe w stosunku do osób winnych.

31.W razie zagubienia lub kradzieży książeczek czeków gotówkowych lub rozrachunkowych, należy ponadto zawiadomić oddział banku. Blankiety czeków gotówkowych przechowuje pod zamknięciem kasjer, który ponosi osobiście odpowiedzialność za ich należyte zabezpieczenie.

VI. Obieg dokumentów (dowodów księgowych)

1.Dokumenty źródłowe stanowiące dowody księgowe sprawdzone lub sporządzone przez osoby odpowiedzialne merytorycznie odpowiednio do ich zadań określonych w regulaminie organizacyjnym Urzędu, winny być przekazywane do referatu finansowego celem dalszego sprawdzania, dekretowania i księgowania.

2.Wynagrodzenie pracowników wynikające ze stosunku pracy sporządzane jest za pomocą komputera wg programu “ Kadry i Płace”.

3.Program “Kadry i płace” obejmuje wszystkich pracowników zatrudnionych w Urzędzie Gminy i jednostkach organizacyjnych oświaty.

4.Dowody stanowiące podstawę do naliczenia i rozliczenia wynagrodzenia oraz innych należności winny wpływać do referatu finansowego do 18 dnia każdego miesiąca.

5.Program “Kadry i płace” winien współpracować z programem “ Płatnik” celem terminowego i prawidłowego naliczania i rozliczania składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne.

6.Dowody stanowiące podstawę do rozliczenia wynagrodzeń bezosobowych z tytułu zawarcia umów zlecenia i umów o dzieło winny być przekazane niezwłocznie do referatu finansowego z adnotacją zgłoszonego obowiązku ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego.

7.Po dostarczeniu dowodów przez pracownika odpowiedzialnego merytorycznie, pracownicy referatu finansowego sporządzają listy płac w programie komputerowym “ Kadry i płace”

8.Dowód księgowy winien być sprawdzony pod względem merytorycznym i formalno-rachunkowym.

9.Sprawdzenie pod względem merytorycznym dowodu księgowego polega na ustaleniu rzetelności danych, celowości i gospodarności, a także stwierdzenia, że dowody zostały wystawione przez właściwe jednostki i są zgodne z ustawą o zamówieniach publicznych. Sprawdzenia tego dokonują kierownicy referatów, pracownicy na samodzielnych stanowiskach, kierownicy jednostek organizacyjnych w zakresie określonych innymi wewnętrznymi przepisami. Dowody księgowe powinny być opatrzone informacją o zamówieniach publicznych. Dowód księgowy, z którego wynika, że przedmiotem operacji gospodarczej jest zakup materiałów i wyposażenia, winien być opatrzony klauzulą o przyjęciu na magazyn lub wpisaniu do księgi inwentarzowej.

10.Obowiązkiem dokonującego kontroli merytorycznej jest zadbanie o wyczerpujący opis operacji gospodarczej na dowodach księgowych Za prawidłowe opisanie dowodów księgowych odpowiadają kierownicy referatów i kierownicy jednostek organizacyjnych składając podpis własnoręczny i datę. Sprawdzony pod względem merytorycznym dowód winien być niezwłocznie przekazany jednak nie później niż na 3 dni przed terminem zapłaty do referatu finansowego celem dokonania zapłaty w terminie określonym przez wystawcę i ujęcia go w księgach rachunkowych.

11.Sprawdzenie pod względem formalno-rachunkowym dowodu księgowego polega na ustaleniu, że dowody wystawione zostały w sposób technicznie prawidłowy, zawierają wszystkie elementy prawidłowego dowodu oraz że dane nie zawierają błędów arytmetycznych, sprawdzenie to oznacza także, że dowód został sprawdzony pod względem merytorycznym. Sprawdzenia tego dokonują pracownicy referatu finansowego prowadzący obsługę rachunkową.

12.Naliczonymi odsetkami za nieterminową zapłatę powstałą z winy pracownika, obciąża się tego pracownika.

13.Dowody księgowe sprawdzone pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym podlegają zatwierdzeniu przez Skarbnika Gminy i Wójta Gminy lub upoważnionych - Sekretarza Gminy, Z-ca Skarbnika Gminy.

14.W Przypadku udokumentowania operacji gospodarczej kilkoma dowodami podstawę zapisów w księgach rachunkowych stanowi jeden z egzemplarzy dowodu. Na pozostałych należy poczynić adnotacje następującej treści: “dowód nie stanowi podstawy księgowania”

15.Sprawdzone i zatwierdzone dowody księgowe winny być bezwzględnie ujęte w księgach rachunkowych na wyodrębnionych stanowiskach rachunkowych.

16.Każdy zaksięgowany dowód winien być w sposób trwały i widoczny oznaczony, pozycją konta syntetycznego w prawym górnym rogu dowodu, kolorem czerwonym oraz kolorem zielonym pozycją księgi pomocniczej prowadzonej do ewidencji podatków i opłat mienia komunalnego, innych wpłat oraz wyodrębnionych jednostek organizacyjnych oświaty.

17.Zaksięgowane, oznakowane dowody księgowe podlegają grupowaniu według wyodrębnionych syntetycznych stanowisk rachunkowych, a następnie archiwowania według zasad określonych w instrukcji kancelaryjnej dla organów gmin i ich związków.

18.Ustala się obieg dowodów księgowych wg schematu graficznego przedstawiającego referaty Urzędu Gminy jako jednostkę budżetową wykonującą obsługę finansową jednostek organizacyjnych oświaty.

1). Referat Organizacyjny - “Org”

2). Referat Finansowy - “Fn”

3). Referat Inwestycyjny i Gospodarki Komunalnej - “IGK”

4). Referat Spraw Obywatelskich - “SO”

5). Referat Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej - “RGP”

6). Referat Oświaty, Kultury i Sportu - “Oś.KS”

7). Stanowisko ds. Rozwoju Lokalnego i Promocji Gminy - “RLP”

8). Stanowisko ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - RPA”

9). Stanowisko ds Gminnego Centrum Reagowania - “GCR”

10).Szkoły Podstawowe w : Brzydowie, Idzbarku, Lipowie, Pietrzwałdzie, 
      Starych   Jabłonkach, Samborowie, Szyldaku, Tyrowie, Wygodzie, Zwierzewie.

11).Gimnazja w : Durągu, Lipowie, Ostródzie, Samborowie.

12).Przedszkola w : Pietrzwałdzie, Samborowie, Starych Jabłonkach, Tyrowie.
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