ZARZĄDZENIE NR 0050.2.30.2019
WÓJTA GMINY LUBICZ
z dnia 17 czerwca 2019r.
zmieniające zarządzenie w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla
Urzędu Gminy Lubicz
Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U.
z 2019 . poz. 351) oraz zgodnie z art.40 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2019 r. poz. 869)) w oparciu o rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
13 września 2017r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych
mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911;
Dz. U. z 2018 r. poz. 2471), zarządza się, co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do zarządzeniu Nr 0050.2.23.2017 z dnia 29 grudnia 2017r.
w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Gminy Lubicz wprowadza
się następujące zmiany:
1) W zakresie okresów dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych
i prawnych zapis otrzymuje brzmienie:
„Stawki amortyzacyjne ustalane są w oparciu o minimalne okresy dokonywania
odpisów amortyzacyjnych od wartości niematerialnych i prawnych, określone
w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.”
2) W Zakładowym planie kont – w punkcie 1 „Wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady
klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich powiązania
z kontami księgi głównej dla budżetu” treść „Zasad funkcjonowania kont
pozabilansowych” otrzymuje brzmienie:
ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT POZABILANSOWYCH

Symbol i nazwa 991 - Planowane dochody budżetu
konta
Przyjęte zasady
klasyfikacji
zdarzeń

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego
zmian.
Na koncie 991 „Planowane dochody budżetu” ujmuje się:
Wn
• zmiany budżetu zmniejszające
plan dochodów budżetu.

Ma
•

planowane dochody budżetu,

• zmiany budżetu zwiększające
planowane dochody.

Zasady
prowadzenia
kont ksiąg
pomocniczych
i ich powiązanie
z kontami księgi
głównej

Ewidencję analityczną stanowią wygenerowane z systemu „Planowania,
prognozowania i realizacji budżetu” wydruki planowanych dochodów
budżetu i ich zmian, wynikających z poszczególnych uchwał Rady
Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.
sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uwagi

W ciągu roku saldo Ma konta 991 określa wysokość planowanych
dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta
ujmuje się na stronie Wn konta 991.

Symbol i nazwa 992 - Planowane wydatki budżetu
konta
Przyjęte zasady
klasyfikacji
zdarzeń

Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego
zmian.
Na koncie 992 „Planowane wydatki budżetu” ujmuje się:
Wn
•

planowane wydatki budżetu,

• zmiany budżetu zwiększające
planowane wydatki.

Ma
• zmiany budżetu zmniejszające
plan wydatków budżetu lub
wydatki zablokowane.

Zasady
prowadzenia
kont ksiąg
pomocniczych
i ich powiązanie
z kontami księgi
głównej

Ewidencję analityczną stanowią wygenerowane z systemu „Planowania,
prognozowania i realizacji budżetu” wydruki planowanych wydatków
budżetu i ich zmian, wynikających z poszczególnych uchwał Rady
Gminy i zarządzeń Wójta Gminy w sprawie zmian w budżecie gminy.
sporządzone w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej.

Uwagi

W ciągu roku saldo Wn konta 992 określa wysokość planowanych
wydatków budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta
ujmuje się na stronie Ma konta 992.

a) W Zakładowym planie kont – w punkcie 2 „Wykaz kont księgi głównej, przyjęte
zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich
powiązania z kontami księgi głównej dla jednostki budżetowej – Urzędu Gminy,
z uwzględnieniem ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych dla organu podatkowego”, treść „Zasad funkcjonowania kont
pozabilansowych” w zakresie planu finansowego wydatków, planu finansowego
niewygasających wydatków oraz zaangażowania wydatków, otrzymuje brzmienie:

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT POZABILANSOWYCH

Symbol i nazwa 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych
konta
Przyjęte zasady
klasyfikacji
zdarzeń

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych
jednostki.
Na koncie 980 ujmuje się:
Wn
- plan finansowy wydatków oraz
jego zmiany

Ma
- równowartość zrealizowanych
wydatków budżetowych
- wartość planu wydatków
niewygasających, do realizacji w
roku następnym
- wartość planu niezrealizowanego
i wygasłego

Zasady
prowadzenia
kont ksiąg
pomocniczych
i ich powiązanie
z kontami księgi
głównej

Ewidencję analityczną stanowią wygenerowane z systemu „Planowania,
prognozowania i realizacji budżetu” wydruki planu finansowego
wydatków Urzędu Gminy oraz wszystkie jego zmiany, wynikające z
poszczególnych uchwał i zarządzeń stosownych organów w sprawie
zmian w budżecie gminy, sporządzone w pełnej szczegółowości
klasyfikacji budżetowej.

Uwagi

Na koniec roku konto 980 nie wykazuje salda.

Symbol i nazwa 981 - Plan finansowy niewygasających wydatków
konta
Przyjęte zasady
klasyfikacji
zdarzeń

Konto 981 służy do ewidencji kwot ujętych w planach finansowych
niewygasających wydatków budżetowych.
Na koncie 981 ujmuje się:
Wn
- wartości ujęte w zatwierdzonym
na dany rok planie finansowym
niewygasających wydatków
budżetowych

Ma
- równowartość zrealizowanych
wydatków niewygasających,
które były zatwierdzone w planie
tych wydatków na dany rok,
- wartość planowanych na dany
rok niewygasających wydatków
budżetowych w części
niezrealizowanej lub wygasłej.

Zasady
Ewidencję szczegółową do konta 981 stanowi wydruk planu finansowego
prowadzenia
wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego, sporządzony
kont ksiąg
w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej..
pomocniczych
i ich powiązanie
z kontami księgi
głównej
Uwagi

Na koniec roku konto 981 nie wykazuje salda.

Symbol i nazwa 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
konta
Przyjęte zasady Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków
budżetowych danego roku budżetowego oraz niewygasających wydatków
klasyfikacji
budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.
zdarzeń
Na koncie 998 „Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego”
ujmuje się:
Wn
- równowartość sfinansowanych
wydatków budżetowych w
danym roku budżetowym,
- nadwyżka zaangażowania ponad
zrealizowane wydatki danego
roku – saldo Ma 998, które 31
grudnia przeksięgowuje się na
konto 999 (w części obejmującej
zaangażowanie, które nie jest
wygasłe)

Ma
- wartość umów, decyzji i innych
postanowień, których wykonanie
spowoduje konieczność
dokonania wydatków
budżetowych w roku bieżącym,
- zaangażowanie z lat poprzednich
przeksięgowane z konta 999 na
początku roku

Zasady
prowadzenia
kont ksiąg
pomocniczych
i ich powiązanie
z kontami księgi
głównej

Ewidencję szczegółową do konta 998 stanowią wygenerowane z systemu
„Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych Jednostek Samorządu
Terytorialnego” wydruki zaangażowania, sporządzone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem
zaangażowania dotyczącego planu niewygasających wydatków z roku
poprzedniego.

Uwagi

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Symbol i nazwa 999 - Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat
konta
Przyjęte zasady Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków
budżetowych przyszłych lat oraz niewygasających wydatków, które mają
klasyfikacji
być zrealizowane w latach następnych.
zdarzeń
Na koncie 999„Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat”
ujmuje się:
Wn
Ma
- równowartość zaangażowanych - wysokość zaangażowanych
wydatków budżetowych w latach
wydatków lat przyszłych,
poprzednich przeznaczonych do - saldo konta 998 (przewyżka
realizacji w roku bieżącym
zaangażowania roku kończącego
się nad wydatkami) podlegające
przeksięgowaniu na to konto pod
data 31 grudnia
Zasady
prowadzenia
kont ksiąg
pomocniczych
i ich powiązanie
z kontami księgi
głównej
Uwagi

Ewidencję szczegółową do konta 999 stanowią wygenerowane z systemu
„Rejestr Zaangażowania Środków Budżetowych Jednostek Samorządu
Terytorialnego” wydruki zaangażowania, sporządzone w pełnej
szczegółowości klasyfikacji budżetowej, z uwzględnieniem planu
niewygasających wydatków.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające
zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu w sposób
określony w § 63 ust. 1 Statutu Gminy.

