
ZAfiCZNIK Nr 1

ZASADY PROWADZEN IA RACHUN KOWOSCI
DLA

URZEDU GMINY W STARCZY

t. POSTANOWIENIA OGOLNE

Rachunkowo6c jednostki prowadzona ma by6 zgodnie z:
-  us tawq zdn ia2g wze6n ia  1994r .  o  rachunkowo6c i ( t j .  Dz .U.z2019r .  poz .35 '1  zpo2n.  zmianami ) ,
- ustawq z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 22019 r poz.861 z po2n. zm.),
- rozpozqdzenie Ministra Finans6w z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg6lnych zasad rachunkowoSci
oraz plan6w kont dla budZetu paristwa, budzet6w jednostek samozqdu terytorialnego jednostek

budzetowych, samozqdowych zaklad6w bud2etowych, panstwowych funduszy celowych oraz
pafistwowych jednostek budzetowych majqcych siedzibg poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U.
nr 128 22010r poz. 861 z po2n. zm.),
- rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 25 pa2dziernika 2010r. w sprawie zasad rachunkowo6ci oraz
planu kont dla organ6w podatkowych jednostek samozqdu terytorialnego (Dz. U. z 210roku, nr 208

,po2.1375),
- rozporzqdzenie Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczeg6lowej klasyfikacji
dochod6w, wydatk6w, pzychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze 2r6dd zagranicznych
(Dz. U. 22010 roku nr 38 poz. 207 z po2n. zm.),
- rozporzqdzenia Ministra Finans6w z dnia 3 lutego 2010 roku w sprawie sprawozdawczo6ci bud2etowej
(Dz. U. z201Or. nr 20 poz. 103 z po2n. zm.).

1. Jednostka jest zobowiqzana stosowa6 zasady rachunkowoSci, zetelnie i jasno pzedstawiajqc
sytuacjg majqtkowq ifinansowq oraz wynik finansowy.
2. Rachunkowo66jednostkiobejmuje:

. pzyjqte zasady (politykg) rachunkowoSci,

. prowadzenie, na podstawie dowod6w ksiggowych, ksiqg rachunkowych, ujmujqcych zapisy
zdarzen w pozqdku chronologicznym i systematycznym,

. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogq inwentaryzacji rzeczywistego stanu aktywow i
pasywow,

r wycenQ aktyw6w i pasyw6w oraz ustalanie wyniku finansowego,
. sporzadzaniesprawozdafi finansowych,
. gromadzenie i pzechowywanie dowod6w ksiqgowych oraz pozostalej dokumentacji pzewidzianej

ustawE,
3. Jednostka moze w ramach pzyjqtych zasad (polityki) rachunkowoSci stosowa6 uproszczenia, je2eli
nie wywiera to istotnie ujemnego wplywu na realizacjg obowiqzku okre6lonego w ust. 2.
4. Pzyjgte zasady (politykg) rachunkowo6ci naleZy stosowa6 w sposob ciqgly, dokonujqc w kolejnych
latach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktyw6w i pasywow, w tym
tak2e dokonywania odpis6w amortyzacyjnych lub umozeniowych, ustalania wyniku finansowego i
sporzqdzania sprawozdafi finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich wynikajqce byly
por6wnywalne. Wykazane w ksiggach rachunkowych na dzieri ich zamknigcia stany aktyw6w i pasywow
nale2y ujq6 w tej samej wysokoSci, w otwartych na nastgpny rok obrotowy ksiqgach rachunkowych.
5. Pzy stosowaniu pzyjgtych zasad (polityki) rachunkowo6ci pzyjmuje siq zalo2enie, 2e jednostka
bgdzie kontynuowala w dajqcej siq przewidziec przyszlo6ci dzialalnoS6 w niezmniejszonym istotnie
zakresie.
6. Dokonujqc wyboru rozwiqzart dopuszczonych ustawq i dostosowujqc je do potzeb jednostki, nale2y
zapewnii wyodrqbnienie w rachunkowoSci wszystkich zdarzen istotnych do oceny sytuacji majqtkowej i
finansowej oraz wyniku finansowego jednostki, pzy zachowaniu zasady ostro2no5ci, o kt6rej mowa w art.
7 ustawy o rachunkowo6ci.
7. W celu rzetelnego i jasnego pzedstawienia sytuacji jednostka mo2e, ze skutkiem od pierwszego
dnia roku obrotowego, bez wzglgdu na datg podjgcia decyzji, zmieni6 dotychczas stosowane rozwiqzania
na inne, pzewidziane ustawq. Zmiana dotychczas stosowanych rozwi4zan wymaga r6wnie2 okre5lenia w
informacji dodatkowej wptywu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi pzepisami
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prawa, jezeli zostaly one spozqdzone za okres, w kt6rym powy2sze rozwiqzania ulegly zmianie. W
pzypadku takim nalezy w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w kt6rym zmiany te
nastqpily, podai peyczyny tych zmian, okre6li6 liczbowo ich wplyw na wynik finansowy oraz zapewnic
por6wnywalnoS6 danych sprawozdania finansowego dotyczqcych roku poprzedzlqcego rok obrotowy, w
kt6rym dokonano zmian.
8. Do zakladowego planu kont nafe2y wprowadzad zmiany wynikajqce ze zmian w zasadach
wykonywania bud2etu, gospodarki finansowej i sprawozdawczo6ci.
Zagadnienia nie uregulowane w niniejszej instrukcji podlegajq pzepisom og6lnie obowiqzujqcym, w tym
pzepisom o rachunkowoSci.
9. Instrukcja ustala jednolite zasady sporzqdzania, kontroli i obiegu dokument6w w Uzgdzie Gminy w

Starczy.
10. Sprawy nie objgte niniejszq instrukcjq zostaly uregulowane odrgbnymi zarzqdzeniami W6jta Gminy.
11. Dokumentacja ksiggowa to zbi6r wlaSciwie spozqdzonych dokument6w (dowod6w ksiggowych),
odzwierciedlajqcych w skr6conej formie tre56 operacji i zdarzeri gospodarczych, podlegajqcych
ewidencji ksiqgowej. Ka2dy dow6d ksiggowy musi odpowiada6 ustawowo okreSlonym wymaganiom.
Pzede wszystkim powinien zawierai okre6lone elementy niezbgdne do wyczerpujqcego
odzwierciedlenia dokonanej operacji gospodarczej lub zdazenia od samego poczqtku w trakcie ich
tnryania i po zakonczeniu.

12. Dow6d ksiggowy jest dokumentem potwierdzajqcym dokonanie operacji gospodarczej lub
finansowej w okreSlonym miejscu i czasie. Prawidlowo wystawiony dowod ksiggowy stanowi podstawq
zaksiqgowania go w odpowiedniej ewidencji.
Wystawienie konkretnego dowodu ksiqgowego jest zwiqzane z zaistnieniem operacji: kupna, spzeda2y,
pzesunigcia, wydania, likwidacji, zmiany, darowizny, zu?ycia, zniszczenia Srodk6w zeczowych albo
operacji finansowych - got6wkowych lub bezgot6wkowych, w pieniqdzu lub w papierach wartoSciowych,
realnych lub szacunkowych (wycenionych metodami po6rednimi)- w postaci: wplat, wypfat pzedplat,
regulowania nale2noSci lub zobowiqzania naliczenia ptatno6ci, wyceny skladnik6w majqtkowych i
r62nych rozlicze{ warto6ciowych.
Dowodami ksiggowymi dokonuje sig r6wnieZ korekty sprawozdan i przeszacowafi.
'13. Zgodnie z wymogami zawartymi w art.2l ustawy o rachunkowoSci kazdy dow6d ksiqgowy spelnia

swojq funkcjg, jezeli jest prawidlowo wystawiony czyli powinien zawieral co najmniej:
- okre6lenie rodzaju dowodu ijego numeru identyfikujqcego,
- okre6lenie stron (nazwa, adresy) dokonujqcych operacji gospodarczej,
- opis operacli oraz jej wartoSci je2eli to mo2liwe, okreSlona takZe w jednostkach naturalnych (tj.
umieszczenie na dowodzie ksiggowym opisu operacji gospodarczej lub finansowej oraz warto5ci tej
operacji je2eli operacja jest miezalna w jednostkach naturalnych, musi byc podana ilo6c tych
jednostek. Na fakturach VAT- wyszczegolnienie stawek iwysoko5ci podatk6w i ustug),
- datq dokonania operacji, a gdy dow6d zostal spozqdzony pod innq datq -takze datg spozqdzenia
dowodu.

-stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujgcia w ksiqgach rachunkowych oraz
wskazania miesiqca i sposobu ujgcia dowodu w ksiggach rachunkowych m( dekretacja, podpis osoby
odpowiedzialnej za te wskazania)

- dow6d ksiggowy opiewajqcy na waluty obce powinien zawiera6 pzeliczenie ich warto6ci na walutq
polska wg kursu obowiqzujqcego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej. Wynik pzeliczenia
winien by6 zamieszczony bezpoSrednio na dowodzie, chyba 2e przeliczenie to zapewnia system
przetwarzania danych, co jest potwierdzone odpowiednim wydrukiem.

- w jednostce nie stosuje sig jednolitych wzor6w drukow i formulazy, muszq one jedynie zawierai
dane zgodne ze schematem oraz odpowiadai wymogom stawianym przepisami prawa np. faktura
VAT, rachunki uproszczone, faktury i rachunki korygujqce, noty ksiqgowe.

14. W jednostce obowiqzujq nastgpujqce dowody ksiqgowe:
- bankowe dowody wplat i wyplat-wypetniane pzez kasjera w odpowiedniej iloSci
egzemplarzy i ujmowane w raporcie kasowym,

- polecenie przelewu - stanowiqce udzielonq bankowi dyspozycje dlu2nika
obciq2enia jego rachunku, zgodnie z umowq rachunku bankowego,

- wyciqg bankowy z rachunku bie2qcego i rachunk6w pomocniczych
- umowy kupna spzeda2y zawarte z osobami fizycznymi ( pod warunkiem, i2

zawieralq wszystkie elementy wyma gane pzy wystawien i u faktu r,)
- dow6d wplaty (kasa pzyjmie -KP),
- dow6d wyplaty (kasa wyplaci-lW),
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- raport kasowy,
- wniosek o zaliczkq i rozliczenie zaliczki,
- czek gotowkowy (do podejmowania got6wkiz banku do kasy),
- bankowy dow6d wplaty (do pzekazywania got6wkiz kasy do banku),
- kwitariusze pzychodowe K 103,
- delegacje slu2bowe,
- listy plac,
- polecenie ksiqgowania - PK -oryginal
- dokumenty ksiqgowe slu2qce ewidencji majqtku tnrualego (np. pzyjqcie Srodka
trwalego do u2ytkowania -symbol OT, protok6l zdawczo'odbiorczy -symbol PT,
polecenie ksiggowania - symbol PK )

- nota ksiggowa (zewnqtrzna - kopia, wewnqtzna -oryginat)
- faktury i rachunki uproszczone oraz pokwitowania

15. Dokumentami, ktore sluZq w jednostce spozqdzaniu list plac sq:
- umowy o prace
- wnioski o przyznanie nagrody jubileuszowej lub innych nagr6d,
- umowa -zlecenia, umowa o dzielo,
- zestawienie o wysoko6ci pobranych podatk6w do wynagrodzenia prowizyjnego
-zbiorcza lista obecnoSci radnych zaposzczeg6lne m-ce
- listy obecnoSci soltysow, czlonk6w Komisji ( np. Gminna Komisja

Rozwiqzywania Problem6w Alkoholowych) - wyplacanych na podstawie
stosownych uchwal Rady Gminy

- o6wiadczenie na pob6r zaliczek na podatek dochodowy,
- zaSwiadczenie o czasowej niezdolnoScido pracy,
- zastgpcza asygnata zasilkowa,
- kserokopie Swiadectw pracy przy wyptacaniu ekwiwalentu za niewykozystany

urlop wypoczynkowy.
- inne stosowne polecenia wprowadzoneZazqdzeniem W6jta Gminy

16. Dokumenty ksiggowe podlegajq sprawdzeniu izbadaniu ich legalnoSci,
zetelnoSci oraz prawidlowo6ci zdazef i operacji gospodarczych
odzwierciedlonych w tych dokumentach.
W celu ustalenia czy dokument ksiggowy odpowiada stawianym wymogom, powinien byc
sprawdzony po wzglgdem merytorycznym oraz formalnym i rachunkowym. Prawidlowo
sporzqdzone dokumenty ksiqgowe, sprawdzone pod wzglgdem merytorycznym i formalno -

rachunkowym stanowiq podstawq do wyplaty Srodk6w finansowych. Pzed ich ostatecznq
realizacjq, dokumenty te po podpisaniu pzez Skarbnika lub osobg pzez niego upowa2nionq
podlegajq zatwierdzeniu pzez: W6jta Gminy lub Sekretaza Gminy.

17. Ewidencjg operacji gospodarczych prowadzi sig w pozqdku chronologicznym isystematycznym, a
mianowicie:

. operacje gospodarcze ujmuje sig na bie2qco w ksiggach rachunkowych w kolejno6ci dat ich
powstania, co najmniej z podzialem na poszczeg6lne okresy sprawozdawcze,

. Srodki tnrvale oraz zapasy materialow objgte sq w kolejnoSci dni przychod6w i rozchod6w,
ewidencjq ilo6ciowo - warto6ciowq lub powiqzanq z wla6ciwym kontem syntetycznym ewidencjq
iloSciowq,

o stan, pzychody i rozchody gotowkiw kolejnych dniach ujmuje sig biezqco w raporcie kasowym za
poszczeg6lne dni lub czgSci okresu sprawozdawczego,

r wysokosc poniesionych koszt6w, osiqgnigtych dochod6w, strat i zysk6w nadzwyczajnych oraz
innych element6w wyniku finansowego, ujmuje sig w odpowiednich pzekrojach.

18. Do ksiqg rachunkowych okresu sprawozdawczego nalezy wprowadzi6 w postaci zapisu ka2de
zdazenie, kt6re nastqpilo w tym okresie sprawozdawczym i zostalo udokumentowane dowodami
216dlowymi.

19. Jednostka jest zobowiqzana stosowai zasady rachunkowo6ci, zetelnie i jasno
pzedstawiajqc sytuacjg majqtkowq ifinansowq oraz wynik finansowy.

20. Rachunkowo66 jednostki obejmuje:
. pzyjqte zasady (politykg) rachunkowo6ci,
. prowadzenie, na podstawie dowod6w ksiggowych, ksiqg rachunkowych, ujmujqcych zapisy

zdarzen w pozqdku chronologicznym i systematycznym,
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. okresowe ustalanie lub sprawdzanie drogq inwentaryzacji zeczywistego stanu aktywow i
pasyw6w,

r wycenQ aktyw6w i pasyw6w oraz ustalanie wyniku finansowego,
. spozEdzaniesprawozdanfinansowych,
. gromadzenie i pzechowywanie dowod6w ksiggowych oraz pozostalej dokumentacji pzewidzianej

ustawa,
r poddanie badaniu i ogloszenie sprawozdafi finansowych w pzypadkach pzewidzianych ustawq.

21. Jednostka moze w ramach pzyjgtych zasad (polityki) rachunkowo5ci stosowa6 uproszczenia,
jezeli nie wywiera to istotnie ujemnego wphywu na wynik finansowy.-22. 

Przyjgte zasady (politykg) rachunkowoSci naleZy stosowac w spos6b ciqgty, dokonujqc w

kolejnych lliach obrotowych jednakowego grupowania operacji gospodarczych, wyceny aktyw6w i
pasywOw, w tym tak2e dokonywania odpisow amortyzacyjnych lub umorzeniowych, ustalania wyniku
iinansowego i sporzqdzania sprawozdari finansowych tak, aby za kolejne lata informacje z nich

wynikajqcJ byf por6wnywalne. Wykazane w ksiqgach rachunkowych na dzierl ich zamknigcia stany

aity*Ow i paiyw6w nale2y ujq6 w tej samej wysoko5ci, w otwartych na nastqpny rok obrotowy ksiqgach

rachunkowych.
23. Przy stosowaniu pzyjgtych zasad (polityki) rachunkowo6ci pzyjmuje siq zalo2enie, ze jednostka

bgdzie koniynuowala w dajqcej sig przewidziee przyszlo5ci dzialalno6c w niezmniejszonym istotnie
zakresie.
24. Dokonujqc wyboru rozwiqzaf dopuszczonych ustawq i dostosowujqc je do potzeb jednostki,

nale2y zapewnii wyodrgbnienie w rachunkowo6ci wszystkich zdarzefi istotnych do oceny sytuacji

malqt-kowej ifinansowej oiaz wyniku finansowego jednostki, pzy zachowaniu zasady ostro2no6ci, o kt6rej
mowa w art. 7 ustawy o rachunkowoSci.
25. W celu zetelnego i jasnego przedstawienia sytuacji jednostka mo2e, ze skutkiem od pieruvszego
dnia roku obrotowego, bbz wzglgdu na datg podjgcia decyzji, zmienid dotychczas stosowane rozwiqzania
na inne, pzewidziane ustawq. Zmiana dotychczas stosowanych rozwiqzan wymaga r6wnie2 okre6lenia w
informacji dodatkowej wph.,rwu tych zmian na sprawozdania finansowe wymagane innymi pzepisami
prawa, jezeli zostaty one sporzadzone za okres, w kt6rym powy2sze rozwiqzania ulegly zmianie. W
przypadku takim nale2y w sprawozdaniu finansowym jednostki za rok obrotowy, w kt6rym zmiany te

naitqpily, podai przyczyny tych zmian, okreSlii liczbowo ich wptyw na wynik finansowy oraz zapewnil
por6wnywalnoSi danych sprawozdania finansowego dotyczqcych roku poprzedzalqcego rok obrotowy, w
kt6rym dokonano zmian.
26. Do zakladowego planu kont nale2y wprowadza6 zmiany wynikajqce ze zmian w zasadach
wykonywania bud2etu, gospodarki finansowej i sprawozdawczoSci.
27. Zagadnienia nie uregulowane w niniejszej instrukcji podlegajq pzepisom ogolnie obowiqzujqcym,
w tym pzepisom o rachunkowoSci.
ZB. Pracownicy Uzgdu Gminy w Starczy z racji powiezonych im obowiqzk6w winni zapoznaC siQ z jej

treSciq i bezwzglgdnie przestzegac zawarlych w niej postanowien.

II. POSTANOWIENIA SZCZEGOLOWE
Ksiggi rachunkowe prowadzi sig w siedzibie Uzgdu Gminy Starcza w Starczy ul. Gminna 4, w jqzyku

polskim i w walucie polskiej pzy u2yciu komputera oraz metodq rqcznq.

Pzy prowadzeniu ksiqg rachunkowych pzy u2yciu komputera za r6wnowa2ne z dowodami
2r6dlowymi uwa2a sig zapisy w ksiggach rachunkowych , wprowadzane automatycznie za po5rednictwem

urzqdzeh lqczno$ci , komputerowych no6nik6w danych lub twozone wedlug algorytmu [programu] na
podstawie informacjizawartych ju2 w ksiggach , pzy zapewnieniu , 2e podczas rejestrowania tych
zapis6w zostanq spelnione co najmniej nastgpujqce warunki :
1. uzyskajq one trwale czytelnq posta6 zgodnq z treSciq odpowiednich dowod6w ksiggowych
2. moZtiwelest stwierdzenie 2rodla ich pochodzenia oraz ustalenie osobyodpowiedzialnejza ich

wprowadzenie
3. stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawno6ci pzetworzenia odnoSnych danych oraz

kompletno6ci i identycznoSci zapis6w
4. dane 2r6dlowe w miejscu ich powstania sq odpowiednio chronione , w spos6b zapewniajqcy ich

niezmiennoS 6 , pzez okres wymagany do przechowywania danego rodzaju dowod6w ksiggowych .
Pzy prowadzeniu ksiqg rachunkowych za pomocq komputera nale2y zachowa6 nastgpujqce warunki:
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- dowody 2r6dtowe mogq mie6 posta6 dokument6w papierowych lub zapis6w elektronicznych - w tym
drugim pzypadku musza by6,zabezpieczone pzed znieksztalceniem lub usunigciem pierwotnejtre6ci
operacji ksiggowej, kt6rej dotyczq, i by6 opatzone unikalnym identyfikatorem 2r6dla pochodzenia;

. zapisy w ksiggach rachunkowych mogq nastqpi6 za poSrednictwem klawiatury komputerowej,
uzqdzeri czytajqcych dokumenty, uzqdzeh transmisji danych lub komputerowych no5nik6w
danych, pod warunkiem 2e podczas rejestracji operacji ksiggowej uzyskujq one tnrvale czytelnq
postad odpowiadajqcq tre6ci dowodu ksiggowego i moZliwe jest stwierdzenie 2r6dla pochodzenia
kazdego zapisu;

. zapisy mogq by6 pzenoszone migdzy zbiorami danych, skladaiqcymi siq na ksiggi rachunkowe
prowadzone na komputerowych noSnikach danych, pod warunkiem 2e mo2liwe jest stwierdzenie
2rodla pochodzenia zapis6w w zbiorach, w kt6rych ich. dokonano pienvotnie, a odpowiedni
program zapewni zachowanie ich poprawnoSci i kompletnoSci;

. zapewniona jest mo2liwoSi wydruku, w postaci czytelnej dla uzytkownika, tre5ci zapis6w
dokonanych w ksiqgach rachunkowych i zawarto6ci zbior6w pomocniczych.

Na koniec kazdego miesiqca, na podstawie zapis6w na kontach ksiqgi gl6wnej spozqdza siq zestawienie
obrot6w i sald zawierajqce:

. symbole lub nazwy kont,
salda kont na dzieh otwarcie ksiqg rachunkowych, obroty za miesiqc i narastajqco od poczqtku
roku obrotowego oraz salda na koniec miesiqca,
sumq sald na dzieh otwarcia ksiqg rachunkowych, obrotow za miesiqc i narastajqco od poczqtku
roku oraz sald na koniec miesiqca.

Wydruk zestawienia obrot6w i sald inwentaryzowanej grupy skladnik6w spozqdza sig rownie2 na dzien
inwentaryzacji.
Narastajqce obroty od poczqtku roku z tego zestawienia powinny by6 zgodne z narastajqcymiobrotami
dziennika.
Zestawienia wszystkich kont pomocniczych sporzqdza sig na dziefi zamknigcia ksiqg rachunkowych.
Ksiggi rachunkowe nale2y wydrukowa6 nie p62niej niz na koniec roku obrotowego. Za rownowa2ne z
wydrukiem uznle siq pzeniesienie tre6ci ksiqg rachunkowych na informatyczny no6nik danych,
zapewniajqcy trwalo66 zapisu informacji, pzez czas nie kr6tszy od wymaganego dla przechowywania
ksiqg rachunkowych.

l.Metoda komputerowa prowadzona iest:

KsiggowoSi bud2etowa prowadzona jest pzy uzyciu Programu finansowo - ksiqgowego ,,YUMA Feliks".
P zeds igbiorstwa I nformatycznego.YU MA z s iedzibq we Wroclawiu.

Program zawiera podsystemy; ,,Srodki trwale", umozenie Srodk6w tnrualych - zestawienia wg warto6ci
Srodk6w trwatych brutto, ich zwigkszenia i zmniejszenia, umozenie za dany rok, wartoSd Srodka tnvalego
netto oo umorzeniach.

Program Feliks umoZliwia prowadzenie pelnej ksiggowo6ci. W prosty spos6b moZna tworzyc i
ksiggowac dokumenty, przeglqda6 kartoteki oraz generowa6 raporty. Raporty mo2na drukowac na
dowolnej drukarce, lub zapisa6 w r62nych formatach na dysku lub innym noSniku. Ponadto System Feliks
umo2liwia wykonywanie export6w danych do cel6w sprawozdawczo kontrolnych np.: raporty do
zaczylania pzez System Bestia, Jednolity Plik Kontrolny (JPK) oraz inne.

Program FeliKS pozwala na zalo2enie dowolnej liczby kont, na kt6rych mo2na wykonai
nieograniczonq liczbg zapis6w ksiggowych. Kazdy zapis ksiggowy jest podpisany z imienia i
nazwiska, oraz daty wprowadzenia do systemu . Co umoZliwia identyfikacje kazdego
dokumentu w bazie.
Wszystkie operacje w systemie mo2emy regulowa6 za pomocq odpowiednio nadanych
uprawniefi dla uzytkownik6w.

Jednostka prowadzi ksiqgi rachunkowe, kt6re obejmujq zbiory zapis6w
ksiggowych, obrot6w (sum zapis6w) i sald, kt6re twozq:
. dziennik,
r ksiggg gl6wnq,
r zestawienia: obrot6w i sald kont ksiggi gl6wnej.
. wykaz skladnik6w aktyw6w i pasyw6w (ewidencja Srodk6w trwalych, inwentaz).
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. umorzenie Srodk6w trwatych - zestawienia wg warto6ci Srodk6w truvatych brutto, ich zwigkszenie i
zmniejszenie, umozenie za dany rok, warto66 Srodka trwalego netto po umozeniach,

. ewidencja kaucji iwadi6w.
W tym celu prowadzone sE karty analityczne, kt6re pozwalajq ustali6 indywidualne zabezpieczania
gwarancyjne wykonanych rob6t (usfug) uiszczone ptzez poszczeg6lnych Wykonawcow. Ponadto
prowadzony jest Rejestr zabezpieciei gwarancyjnych dla tych Wykonawcow, ktozy wnieSli
zabezpieczenie nale2ytego wykonania rob6t w innej postaci niz got6wka, np.; Ubezpieczeniowa
gwarancja usuniqcia wad i usterek, Gwarancja ubezpieczeniowa nale2ytego wykonania umowy.

. Gminny Fundusz Swiadczefi socjatnych
Gminny Fundusz Swiadczeh socjalnych - prowadzony jest dla potrzeb ewidencji wydatk6w socjalnych
pracownik6w jednostki budzetowej - Uzgdu Gminy w Starczy i Gminnego OSrodka Pomocy Spolecznej.
Dzialalno6i operacyjna prowadzona jest na wyodrgbnionym rachunku bankowym otazpzy u2yciu
odpowiednich kont syntetycznych. Ewidencja pozwala ustali6 stan Srodk6w na rachunku bankowym,
rodzaj dokonanych wydatk6w (Swiadczefi socjalnych).

. Ewidencja oplaty adiacenckiej, oplaty za zezwolenie na sprzeda2 alkoholu ( konta
syntetycz n e i anal ityczne) pzy u2y ciu p rog ram u fi na n sowo-ks iqgoweg o

W celu pozyskania dodatkowych Srodk6w na finansowanie zadaf wlasnych gminy pobierana jest
oplata za kozystanie z zezwolen na sprzedaz napoj6w alkoholowych oraz oplata adiacencka.
Oplatq za spzeda2 napoj6w alkoholowych wnosi sig na rachunek gminy, pzed wydaniem zezwolenia w
wysoko6ci naliczonej oddzielnie dla kazdego rodzaju napoj6w alkoholowych.
Oplata wnoszona jest bezpo6rednio na rachunek bud2etu gminy lub w kasie Urzgdu Gminy w ka2dym
roku kalendarzowym objgtym zezwoleniem w tzech rownych ratach w terminach do 31 stycznia, 31 maja i
30 wzeSnia danego roku kalendazowego lub jednorazowo w terminie do 3'1 stycznia danego roku
kalendarzowego.
W roku nabycia zezwolenia lub utraty jego waZno6ci, oplaty, dokonuje sig w wysoko6ci proporcjonalnej
do okresu wa2no6ci zezwolenia.

Podstawowq naliczenia oplaty adiacenckiej jest wzrost warto6ci nieruchomo6ci gruntowych. Warto66
gruntow wzrosnqi mo2e z powodu budowy uzEdzefi infrastruktury technicznej, takich jak kanalizacja czy
wodociqgi, przy czym obowiqzek uiszczenia powstaje w momencie stworzenia warunk6w do podlqczenia.
Oplacie podlega jedynie pzyrost wartoSci nieruchomoSci. Stawka, ustalana przez radq gminy, nie mo2e
przekroczy1, 50Vo roZnicy. Od wyliczonej kwoty odejmowany jest wklad wla6cicieli bqd2 uZytkownikow
wieczystych nieruchomo6ci w budowg infrastruktury podlegajqcej oplacie.

. Ewidencja i rozliczanie podatku VAT
W rejestze spzeda2y prowadzi sig:
- ewidencjq spzeda2y za pomocq faktur, w tym:
faktury za czynsz dzierzawny, za odbior 5ciek6w, za odprowadzanie Sciek6w, za spzeda2 wody orazza
sprzeda2 skladnik6w majqtkowych , za czynsz najmu
- ewidencjg zakupu, na podstawie faktur dokumentujqcych zakupy dla celow dzialalno6ci gospodarczej
gminy.
Rejestry wypelniane sq miesigcznie w spos6b zapewniajqcy dane niezbgdne do prawidlowego
sporzqdzenia deklaracji podatkowej VAT 7. Stanowiq uszczeg6lowienie i uzupelnienie zapis6w
zwiqzanych z podatkiem VAT na kontach Ksiggi gt6wnej.
Rejestr umo2liwia identyfikacjg dostawc6w i odbiorc6w oraz podstawg opodatkowania, stawkg podatku i
kwotq podatku VAT.

Ponadto rejestr spzeda2y obejmuje dwa rodzaje zestawiefi zbiorczych na ktore skladajq sig:
faktury za dostarczanie wody i odprowadzanie Sciek6w otaz faktury za czynsze najmu na cele
mieszalnikowe ze stawkq zwolnionq.
W sklad rejestr6w spzeda2y wchodzq nieruchomo6ci wylonione w drodze spzeda2y ze stawkq podatku
vAT 23%
Na podstawie rejestr6w spozqdzana jest deklaracja VAT-7 (czqstkowa- spozqdzana rgcznie).
Za pomocq programu e-Podatnik odbywa siq pzesylanie elektroniczne JPK (jednolitego pliku
kontrolnego).
Za pomocq w/w programu nastgpuje takze elektroniczne pzekazywanie deklaracjiVAT-7 do dnia 25
nastgpnego miesiqca.
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. Ewidencja oplat za wodg (obsluga wodomierzy), oplat za uslugi przyjmowania 5ciek6w
socjalno-bytowych na gminnq oczyszczalnig Sciek6w oraz obsluga czynsz6w.

W tym celu zakupiono Program WODNIK, kt6ry jest przeznaczony do obslugi ewidencji i rozliczania
os6b fizycznych i firm, kt6zy sq odbiorcami wody i Sciek6w oraz platnikami oplat za czynsze.
KsiqgowoS6 jest integralnie zwi4zana z Slstemem wymiarowania ijest pzeznaczona do obstugi kont
podatnik6w. Dla kazdego odbiorcy uslug prowadzone jest indywidualne konto.
Bazy podstawowe programu sE umieszczone na serweze Microsoft SQL
Pzy u2yciu tego programu odbywa sig:
-rejestrowanie danych odbiorc6w uslug (imig, nazwisko, adres itd.)
-rejestrowanie danych o wodomierzach, w tym zu2ycia wody i Sciekow
-zapis dokument6w finansowych (faktura, nota, zestawienie zbiorcze),
-nanoszenie wptat za Swiadczone uslugi,
-wydruk zestawieri sluZqcych do uzgadniania pzyjmowanych wptat
-pzeszukiwanie danych wedlug wybranych porzqdk6w i kryteri6w,
Lista dokument6w obejmuje wiele typ6w dokument6w, a w szczegolno6ci :
-Pzypis, Zaleglo6d, Odsetki, Nadptata
Program jest w pelni sparametryzowany, pozwala u2ytkownikowi konfigurowa6 i definiowai w dowolny
sposob zestawieni a i form ul arze wi elokrotnego stosowania.
Z wykozystaniem danych z programu ,,WODNIK" prowadzone sq miesiqczne Rejestry ,,zakupu" i
,,spzeda2y".

Wroctawiu, Program slu2y do prowadzenia ewidencji, naliczania oraz wydruku plac os6b zatrudnionych
przez lJzqd Gminy (wynagrodzenie za prace, umowy - zlecenia ifp.) Z programu ,,YUMA - place"
generowane sq dokumenty ZUS ( np.: RCA, RZA) a nastqpnie importowane do Programu ,,Platnik".
W systemie placowym generowane sq tak2e kartoteki wynagrodzen oraz roczne informacje podatkowe.
Nastgpnie informacje te importowane sE do Programu E-Podatnik, skqd drogq elektronicznq przesytane
sq do Uzgd6w skarbowych. Informacje te spozqdza sig w 3 egzemplazach z pzeznaczeniem dla osob
zatrudnionych oraz wla6ciwych uzgd6w skarbowych (1 egzemplaz pozostaje w aktach Uzgdu Gminy).

u2yciu Programu ,,Platnik". Program slu2y do przekazywania drogq elektronicznq dokument6w
zgloszeniowych i rozliczeniowych do ZUS. Przekaz danych jest dodatkowo zabezpieczony przy u2yciu
,,Bezpiecznego podpisu elektronicznego"

jest pzeznaczony do spozqdzania sprawozdari kwartalnych, p6lrocznych i rocznych oraz bilansow.

Mobilek" wymiarowania i ksiggowania podatku od Srodk6w transportowych oraz program

,,GOSPADEK" wymiarowania i ksiggowania oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, firmy
,,AtomSoftek', Wr6blewski Kzysztof z siedzibq w Czqstochowie.
Programy pozwalajq prowadzid: ewidencjg majqtk6w, posiadlo6ci iwfa6cicieli. Pzy u2yciu programu
dokonuje sig wymiaru podatku rolnego, leSnego, od nieruchomo6ci, oraz od Srodk6w transportowych
os6b fizycznych i osob prawnych oraz oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. W przypadku
zmian, kt6re zachodzq w ewidencji grunt6w dokonuje sig stosownych zmian w wymiarze podatku osob
fizycznych, a w przypadku os6b prawnych - na podstawie zmian w zlo2onych deklaracjach podatkowych.
Przy uZyciu tego programu prowadzi siq ewidencjg ulg pzedmiotowych i podmiotowych, odroczen oraz
umorzeri. Spozqdza sig r6wnie2:
- decyzje przypis6w i odpis6w,
- generuje siq upomnienia itytuly wykonawcze.

Program sluzy do obslugiwodomiezy, ktore dotyczq oplat za wodg i oplat za uslugi pzyjmowania
Sciek6w socjalno-bytowych na gminnq oczyszczalniq Sciek6w oraz oplat za najem i dzieiawq skladnik6w
majqtkowych gminy.
Program WODNIK jest pzeznaczony do obslugi ewidencji i rozliczania os6b fizycznych i firm.
W rejestze spzeda2y prowadzi sig ewidencjg spzedaZy, za pomocq faktur, w tym:
-faktury za czynsz dzier2awny, za odbi6r Sciek6w i odprowadzanie 5ciek6w, za czynsz najmu na cele
mieszkaniowe, czynsz najmu, za dostarczonq wodq - z uwzglgdnieniem obowiqzujqcych stawek VAT
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Ponadto rejestr spzeda2y obejmuje dwa rodzaje zestawiefi zbiorczych na kt6re skladajq siq: faktury za
dostarczanie wody i odprowadzanie Sciek6w oraz faktury za czynsze najmu na cele mieszalnikowe.
W sklad rejestr6w spzedaZy wchodzq nieruchomo6ci wylonione w drodze spzeda2y.
Program Wodnik pozwala tak2e naliczac odsetki z tytulu op62niefi w platnoSciach od os6b fizycznychT o/o

w skali roku, oraz odsetki za op62nienia w transakcjach handlowych od osob prawnych ze stawkq 9,5% w
skali roku
Na podstawie rejestr6w spozqdzana jest deklaracja VAT- 7(zbiorcza).
PROGRAM e-podatnik:
Za pomocq programu e-Podatnik odbywa sig pzesylanie elektroniczne JPK (ednolitego pliku kontrolnego
oraz nastqpuje elektroniczne pzekazywanie deklaracji VAT-7 do dnia 25 kazdego miesiqca
nastqpujqcego po okresie rozliczeniowym.

Czgstochowy Ul. Sosabowskiego'1/71) sluzy do wymiarowania i ksiggowania oplat za odpady komunalne.
Program umo2liwia wprowadzenie dowolnej metody poboru oplat za Smieci zgodnie z obowiqzujqcymi
pzepisami Program posiada mo2liwo56; automatycznego wymiaru nale2noSci, automatycznego
ksiggowania wymiaru. Pzy u2yciu programu dokonuje sig pzypis6w, odpis6w, wplat, zwrot6w, odroczei,
pzesunig6 terminow wplat, spozEdzania upomniefi i tytul6w wykonawczych

2.Metoda reczna prowadzi sie :

Karta zasilkowa jest dokumentem, kt6ry potwierdza pzyznanie i wyplatq zasilk6w.
Karta zasilkowa jest indywidualnym wykazem Swiadczei chorobowych ( np. chorobowego, opiekuficzego)
, z kt6rych korzysta ubezpieczony.
W takiej karcie znajdujq sig dane ubezpieczonego.
Tzeba teZ w karcie wpisai ewidencjg wyptat poszczeg6lnych Swiadczen chorobowych. Stosuje sig to
tego specjalnq tabelq. W kolumnach wpisuje sig datg i l istg wyptat, okres niezdolno5ci do pracy, kwotg
wyplaconego zasilku, podatek i potrqconq zaliczkq na podatek, a tak2e zasilek netto. Pozwala te2
podliczyc okresy niezdolnoSci do pracy, kt6re zalicza siq do tego samego okresu zasilkowego.

Rejestr zabezpieczen gwarancyjnych dla Wykonawc6w, kt6zy wnie6li zabezpieczenie nale2ytego
wykonania rob6t w innej postaci niZ got6wka (np.; Ubezpieczeniowa gwarancja usunigcia wad i usterek,
Gwarancja ubezpieczeniowa nale2ytego wykonania umowy).

got6wkowych
Kasjer prowadzi ewidencjg weksli wlasnych ( np. weksli wlasnych in blanco) w celu zabezpieczenia
nale2ytego wykonania przez Beneficjenta (Gming Starcza) pzedsigwzig6, na kt6re pozyskane sq
dotacje celowe.
Prowadzona ewidencja zawiera takie informacje jak:
- datg podpisania umowy, kt6ra jest jednozn aczna z datq pzyjgcia zobowiEzania przez Gminq,
- warto66 nominalnq weksla,
- nazwg pzedsigwzigcia na kt6re zostalo zlo2one zabezpieczenie,
- nazwg instytucjiw kt6rej zlo2ono zabezpieczenie,
- okres obowiqzywanie zabezpieczania (okreSlony w umowie) .
Kasjer prowadzi ewidencjg czek6w got6wkowych podjqtych w banku obslugujqcym bud2et gminy. W
ewidencji ujmuje siq datq przychodu czeku, nazwisko i imig pzyjmujqcego czek, iloSi pzyjqtych i
rozchodowanych czek6w, numery czek6w wrazze stanem koficowym.

W Ksiqdze druk6w Scislego zarachowania. muszq byc nadane kolejne numery, przy czym nie mogE
wystqpowa6 luki w numeracji, a ka2dy numer musi byi niepoMazalny. Numer anulowanego dokumentu
nie mo2e byi nadany innemu dokumentowi. Zamiast numeru mo2na stosowad inny niepowtazalny
identyfikator o zdefiniowanej budowie.
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3.W jednostce stosuje siq zasady ewidencji i rozliczania koszt6w w ten spos6b, 2e koszty ponoszone
ujmuje siq na kontach zespolu 4 - ,,Koszty wedlug rodzaj6w i ich rozliczenie". I kontach zespolu 7-
,,Przychody, dochody i koszty".
Do kont syntetycznych koszt6w prowadzi sig ewidencjg analitycznq wedlug dzialow i rozdzialow a tak2e
rodzaj6w paragrafow klasyfikacji budzetowej wynikajqcych z pozycji planu finansowego. Za miejsce
powstawania koszt6w uznaje sig odpowiedni rozdzial klasyfikacji budzetowej. Koszty ponoszone w ciqgu
roku obrotowego ujmuje sig bez rozliczania w czasie.
4.Uzyskane pzez jednostkq zwroty wydatk6w dokonanych w tym samym roku bud2etowym przyjmowane
sq na konto wydatk6w i zmniejszajq ich wykonanie wydatk6w w tym roku bud2etowym.
S.Uzyskane przez jednostkg zwroty wydatk6w dokonanych w popzednich latach bud2etowych sq
pzyjmowane na konto dochod6w i podlegajq odprowadzeniu na dochody.
6.W odniesieniu do Srodk6w finansowych pochodzqcych od dysponent6w wyZszego stopnia, w
klasyfikowaniu Srodk6w do dochodow lub zwrotu wydatk6w, nale2y siq kierowad ustaleniami dysponenta
czgSci budzetowej.
7.W celu ustalenia nadwyzki lub niedoboru bud2etu operacje gospodarcze dotyczqce dochod6w i
wydatk6w bud2etowych sq ujmowane w ksiggach rachunkowych na odrgbnych kontach ksiggowych w
zakresie faktycznych (kasowo zrealizowanych) wplyw6w i wydatk6w dokonanych na rachunkach
biezqcych dochod6w i wydatkow bud2etowych jednostki budzetowej.
8.Do pzychod6w urzgdu jednostki samozqdu terytorialnego zalicza sig dochody budZetu jednostki
samozqdu terytorialnego nieujgte w planach finansowych innych samorzqdowych jednostek
bud2etowych.
9.Nale2no6ci realizowane na tzecz innych jednostek ujmuje sig jako zobowiqzania na zecz tych
jednostek.
10.WartoS6 nale2noSci aktualizuje siq zgodnie z ustawq o rachunkowo6ci.
11.Odpisy aktualizujqce warto66 naleZnoSci dotyczqcych rozchod6w budzetu zalicza siq do wynik6w na
pozostalych operacjach niekasowych.
12.Odpisy aktualizujqce warto6c naleznoSci dotyczqcych funduszy twozonych na podstawie ustaw
obciqzalq fundusze.
13.Odpisy aktualizujqce warto66 nale2noSci realizowanych na zecz innych jednostek obciq2ajq
zobowiqzania wobec tych jednostek.
14.Odpisy aktualizujqce warto6c nalezno5ci sq dokonywane nie p62niej niz na dzief bilansowy.
l5.Odsetki od nale2noSci i zobowiqzafr, w tym r6wniez tych, do kt6rych stosuje sig przepisy dotyczqce
zobowiqzari podatkowych, ujmuje sig w ksiggach rachunkowych w momencie ich zaplaty lub pod datq
ostatniego dnia kwartalu w wysoko6ci odsetek nale2nych na koniec tego kwartalu.
l6.NaleZno5ci i zobowiqzania oraz inne skladniki aktyw6w i pasyw6w wyraZone w walutach obcych
wycenia siq nie p6zniej niZ na koniec kwartalu, wedlug zasad obowiqzujqcych na dziefi bilansowy.
17.Nie twozy sig rezenrv na nale2noSci z tytulu dochod6w i wydatk6w budzetowych oraz Srodk6w
f undu szy specjal nego przeznaczenia.
lS.Sprawozdania, kt6re jednostka jest zobowiqzana sporzqdza6,, dokonywane sE na podstawie
prowadzonych ksiqg rachunkowych. Za okresy miesigczne spozqdza sig sprawozdania:
r Sprawozdanie Rb - 28S z wykonania planu wydatk6w bud2etowych
r Sprawozdanie Rb - 275 z wykonania planu dochod6w budZetowych

Za okresy kwartalne spozqdza siq sprawozdania:
o Sprawozdanie Rb - 28S z wykonania planu wydatk6w budzetowych
o Sprawozdanie Rb - 275 z wykonania planu dochod6w bud2etowych
e Sprawozdanie Rb - N o stanie nale2no6ci
r Sprawozdanie Rb - Z o stanie zobowiqzan
r Sprawozdanie Rb - 27 ZZ z planu dochodow zwiEzanych z realizaqqzadaf z zakresu administracji
zqdowej oraz innych zadan zleconych jej ustawami
e Sprawozdanie Rb - 50 o wydatkach zwiqzanych z wykonaniem zadafi z zakresu administracji rzqdowej
oraz innych zadan zleconych jednostkom samozqdu terytorialnego ustawami.
. Sprawozdanie Rb-ZN o stanie zobowiqzan oraz nale2noSci skarbu panstwa z tytulu

wykonywani a przez jst zadari zleconych.

Za rok sklada sig:
o Sprawozdanie Rb - 28S
o Sprawozdanie Rb * 27S
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r Sprawozdanie Rb - 50
o Sorawozdanie Rb - 2772
o Sprawozdanie Rb - N
r Sprawozdanie Rb - Z
. Sprawozdanie Rb - ZN,
. Sprawozdanie Rb - UN,
r Sprawozdanie Rb = UZ,
o Sprawozdanie Rb - 34s,
. Sprawozdanie RB - NDS
. Sprawozdanie Rb - PDP
. Sprawozdanie Rb - ST
o Rozliczenie dotacji przeznaczonych z bud2etu Wojewody Slqskiego
o Rozliczenie dochod6w z realizaqi zadan z zakresu administracji zqdowej oraz innych zadan zleconych,
zwroty dotacji
19. Jednostka kontynuujqca dzialalno66 spozqdza sprawozdanie finansowe, zwane dalej bilansem, na
dzieri zamknigcia ksiqg rachunkowych (dzien bilansowy), to jest na dzieri 31 grudnia. Bilans spozqdza siq
wedlug wzor6w okreSlonych w rozporzqdzeniu Ministra Rozwoju iFinans6w zdnia 13 wrze6nia 2017r,w
sprawie rachunkowo6ci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa, bud2et6w jednostek samozqdu
terytorialnego, jednostek budzetowych samorzqdowych zaklad6w bud2etowych, pafistwowych funduszy
celowych oraz paristwowych jednostek bud2etowych majqcych siedzibq poza granicami Rzeczypospolitej
Po lsk ie j  -Dz .U.22017 t ,  poz .1911,  w tyml
-w zalqczniku nr 7 do rozpozqdzenia - bilans z wykonania budZetu jednostki samozqdu terytorialnego -

Gminy,
-w zalqczniku nr 5 do rozpozqdzenia - bilans jednostki bud2etowej lub samorzqdowego zakladu
bud2etowego - Uzgdu Gminy;
-w zalqczniku nr 9 do rozpozqdzenia - skonsolidowany bilans jednostki samozqdu terytorialnego,
- w zalqczniku nr 10 do rozporzqdzenia.- rachunek zysk6w i strat jednostki budzetowej lub
samozqdowego zakladu bud2etowego (wariant porownawczy
-w zalqczniku nr 11 do rozporzqdzenia - zestawienie zmian w funduszu jednostki budZetowej lub
samorzqdowego zaklad u bud2etowego
- w zalqczniku Nr 12 do rozpozqdzenia - Informacja dodatkowa.

20.Sprawozdanie finansowe sporzadza sig w terminie 3 miesigcy od dnia, na kt6ry zamyka sig ksiggi
rachunkowe
2l.Ostateczne zamknigcie iotwarcie ksiqg rachunkowych jednostki iplac6wki kontynuujqcej dzialalno66
powinno nastqpi6 do dnia 30 kwietnia roku nastgpnego, a w jednostkach, kt6ryoh sprawozdanie
finansowe podlega zatwierdzeniu, w ciqgu 15 dniod dnia zatwierdzenia sprawozdania finansowego za rok
obrotowy.
22.W celu sporzqdzenia skonsolidowanego bilansu jednostki samozqdu terytorialnego stosuje sig
odpowiednio pzepisy rozdzialu 6 ustawy o rachunkowo5ci pzy zaloleniu, iz jednostkq dominujqcq jest
jednostka samozqdu terytorialnego.

Do ksiqg rachunkowych okresu sprawozdawczego [rok kalendazowy] nalezy wprowadzi6 w postaci zapisu
ka2de zdazenie, kt6re nastqpilo w tym okresie sprawozdawczym .

ilt. KsrEcowosc euo2erowe

1.) Dowody ksiqgowe
Podstawq zapis6w w ksiggach rachunkowych sq dowody ksiggowe stwierdzajqce dokonanie operacji

$ospodarczej , zwane dalej ,, dowodami2r6dlowymi ,, :
1. zewnqtzne obce - otrzymane od kontrahent6w
2. zewngtzne wlasne - przekazywane w oryginale kontrahentom
3. wewngtzne - dotyczqce operacji wewnqtz jednostki

Podstawq zapis6w mogq byi r6wniez spozqdzone pzez jednostkg dowody ksiggowe :
l.zbiorcze - sluzqce do dokonania lqcznych zapis6w zbioru dowod6w 2r6dlowych , kt6re muszE byi w
dowodzie zbiorczym pojedynczo wymienione
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2. korygujqce popzednie zapisy
3. zastgpcze - wystawione do czasu otzymania zewngtznego obcego dowodu 2r6dlowego
4. rozliczeniowe - ujmujqce ju2 dokonane zapisy wedlug nowych kryteri6w klasyfikacyjnych .

W pzypadku uzasadnionego braku mo2liwoSci uzyskania zewnqtznych obcych dowod6w zrodlowych ,
kierownik jednostki mo2e zezwoli6 na udokumentowanie operacji gospodarczej za pomocE ksiggowych
dowod6w zastgpczych, spozqdzonych pzez osoby dokonujqce tych operacji Nie moZe to jednak
dotyczy6 operacji gospodarczych , kt6rych przedmiotem sq zakupy opodatkowane podatkiem od towar6w i
uslug.

Pzy prowadzeniu ksiqg rachunkowych pzy u2yciu komputera za r6wnowa2ne z dowodami 2r6dlowymi
uwa2a siq zapisy w ksiggach rachunkowych , wprowadzane aut6matycznie za po6rednictwem uzqdzefi
lqczno5ci, komputerowych no3nik6w danych lub twozone wedlug algorytmu [programu] na podstawie
informacji zawartych ju2 w ksiqgach , przy zapewnieniu , 2e podczas rejestrowania tych zapis6w zostanq
spelnione co najmniej nastgpujqce warunki :
1. uzyskajq one tnuale czytelnq posta6 zgodnq z tre6ciq odpowiednich dowod6w ksiggowych
2. mo2liwe jest stwierdzenie 2rodla ich pochodzenia oraz ustalenie osoby odpowiedzialnej za ich

wprowadzenie
3. stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawno6ci przetworzenia odnoSnych danych oraz

kompletnoSci i identycznoSci zapisow
4. dane 2rodlowe w miejscu ich powstania sq odpowiednio chronione, w spos6b zapewniajqcy ich

niezmienno6c , pzez okres wymagany do pzechowywania danego rodzaju dowod6w ksiggowych .

l. Dow6d ksiggowy powinien zawierac co najmniej :
1. okreSlenie rodzaju dowodu ijego numeru ewidencyjnego
2. okre6lenie stron I nazry, adresy ] dokonujqcych operacji gospodarczej
3. opis operacji or:az jej warto5c , jezeli to mo2liwe , okre6lonq tak2e w jednostkach naturalnych
4. datq dokonania operacji , a gdy dow6d zostal spozqdzony pod innq datq - tak2e datg sporzqdzenia

dowodu
5. podpis wystawcy dowodu oraz osoby , kt6rejwydano lub od kt6rej pzyjqto sk{adniki aktyw6w
6. stwierdzenie sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu do ujgcia w ksiqgach rachunkowych pzez

wskazanie miesiqca oraz sposobu ujqcia dowodu w ksiggach rachunkowych [dekretacja] , podpis
osoby odpowiedzialnej za te wskazania .

7. MoZna zaniecha6 zamieszczania na dowodzie danych , o ktorych mowa w pkt. 1 , 5 i 6 , jezeli
wynikajq one z techniki dokumentowania.zapis6w ksiggowych .

ll. Warto6i mo2e byd w dowodzie pominigta , jezeli w toku pzelwarzania w rachunkowo6ci danych
wyra2onych w jednostkach naturalnych nastgpuje ich wycena, potwierdzona stosownym wydrukiem .
lll. Dowod ksiggowy opiewajqcy na waluty obce powinien zawierad pzeliczenie ich warto6ci na walutg
polskq wedlug kursu obowiqzujqcego w dniu pzeprowadzenia operacji gospodarczej .
Wynik pzeliczenia zamieszcza sig bezpoSrednio na dowodzie , chyba 2e system pzetwazania danych
zapewnia automatyczne przeliczenie walut obcych na walutg polskq , a wykonanie tego pzeliczenia
potwierdza odpowiedni wydruk .

lV. Na 2qdanie organ6w kontroli lub bieglego rewidenta nale2y zapewni6 wiarygodne
pzetlumaczenie na jgzyk polski treSci wskazanych pzez nich dowod6w ,
sporzqdzonych w jgzyku obcym.

V. Dowody ksiggowe powinny by6 zetelne , to jest zgodne z rzeczywistym przebiegiem
operacji gospodarczej , kt6rq dokumentujq , kompletne , zawierajqce co najmniej
dane okre6lone w pkt. | , oraz wolne od btgdow rachunkowych . Niedopuszczalne jest
dokonywanie w dowodach ksiggowych wymazywania i pzer6bek .
Blgdy w dowodach zr6dlowych zewngtznych obcych i wlasnych mo2na korygowa6
jedyn ie pzez wyslanie kontrahentowi odpowiedniego dokumentu zawierajqcego
sprostowanie , wtaz ze stosownym uzasadnieniem , chyba 2e inne pzepisy stanowiq
inaczej .

Je2elijednq operacjg dokumentuje wigcej ni2 jeden dow6d lub wigcej ni2 jeden egzemplarz dowodu ,
kierownik jednostki ustala spos6b postgpowania z ka2dym z nich i wskazuje ,kt6ry dow6d lub jego
egzemplarz bgdzie podstawq do dokonania zapisu 
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Vl. Zapis6w w ksiggach rachunkowych dokonuje siq w spos6b trwaty , bez pozostawiania miejsc
pozwalajqcych na p6zniejsze dopiski lub zmiany . Pzy prowadzeniu ksiqg rachunkowych pzy u2yciu
komputera nale2y stosowa6 wla5ciwe procedury i Srodki chroniqce pzed zniszczeniem , modyfikacjq lub
ukryciem zapisu .

Vll. Zapis ksiggowy powinien zawierac co najmniej :
1. datg dokonania operacji gospodarczej
2. okre6lenie rodzaju i numeru identyfikujqcego dowodu ksiqgowego stanowiqcego podstawq zapisu

oraz jego datg , jezeli r6zni sig ona od daty dokonania operacji
3. zrozumialy tekst , skrot lub kod opisu operacji , z tym 2e nale2y posiadai pisemne objaSnienia tre6ci

skr6t6w lub kod6w
4. kwotg i datg zapisu
5. oznaczenie kont kt6rych dotyczy.

Vlll. Zapis6w dotyczqcych operacji wyra2onych w walutach obcych dokonuje siq w spos6b umozliwiajqcy
ustalenie kwoty operacji w walucie polskiej i obcej .

fX. Zapisy w dzienniku i na kontach ksiggi gt6wnej powinny byc powiqzane ze sobq w spos6b
umoZliwiajqcy ich sprawdzenie , w spos6b zapewniajqcy ich trwalo!;e , przez czas nie kr6tszy od
wymaganego do pzechowywania ksiqg rachunkowych .

X. Ksiggi rachunkowe powinny by6 prowadzone zetelnie , bezblgdnie , sprawdzalnie i biezqco.

Xl. Ksiggi rachunkowe uznaje sig za rzetelne , jezeli dokonane w nich zapisy odzwierciedlajq stan
rzeczywisty

Ksiggi rachunkowe uznaje siq za prowadzone bezblgdnie , jezeli wprowadzono do nich kompletnie i
poprawnie wszystkie zakwalifikowane do zaksiggowania w danym miesiqcu dowody ksiggowe ,
zapewniono ciqglo6d zapis6w oraz bezblqdno66 dzialania stosowanych procedur obliczeniowych.
Ksiggi rachunkowe uznle sig za sprawdzalne , je2eli umozliwiajq stwierdzenie poprawnoSci dokonanych
w nich zapis6w , stan6w [sald] oraz dzialania stosownych procedur obliczeniowych , a w szczeg6lno6ci :

-udokumentowanie zapisow pozwala na identyfikacjg dowodo* i spo.obu ich zapisania w ksiggach
rachunkowych na wszystkich etapach przetwarzania danych
-zapisy upozqdkowane sE chronologicznie i systematycznie wedlug kryteriow
klasyfikacyjnych umo2liwiajqcych spozqdzenie obowiEzujqcych jednostkg sprawozdafi finansowych i
innych sprawozdai , w tym deklaracji podatkowych oraz dokonanie rozliczei finansowych
-w pzypadku prowadzenia ksiqg rachunkowych pzy u2yciu komputera zapewniona jest kontrola
kompletno6ci zbior6w systemu rachunkowo6ci oraz parametr6w pzelwazania danych
-zapewniony jest dostgp do zbior6w danych pozwalajqcych , bez wzglgdu na stosowanq technikq , na
uzyskanie w dowolnym czasie iza dowolnie wybrany okres sprawozdawczy jasnych izrozumialych
informacji o tre6ci zapis6w dokonanych w ksiqgach rachunkowych .

Xll. Ksiqgi rachunkowe uznaje sig za prowadzone na bieZqco , je2eli :
-pochodzqce z nich informacje umo2liwiajq spozqdzenie w terminie obowiqzujqcych
jednostkg sprawozdari finansowych i innych sprawozdafi , w tym deklaracji
podatkowych oraz dokon a n ie rozl iczef fi nansowych

-zestawienie obrot6w i sald kont ksiggi gl6wnej sq spozqdzane pzynajmniejza
poszczeg6lne okresy sprawozdawcze , nie zadziei ni2 na koniec miesiqca , a za rok
obrotowy nie p62niej niz do 85 dnia po dniu bilansowym

- ujqcie wptat iwyplat got6wkq , czekami iwekslami obcymi oraz obrotu detalicznego
nastgpuje w tym samym dniu , w kt6rym zostaly dokonane .

2.) Dowody wewngtrzne
Dowodem wewnqtznym moZe byc :

l.Zestawienie dowod6w ksiggowych pzygotowane do zaksiggowania zapisem zbiorczym dokument6w
kt6re powinno:
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. zawieraeokre6lenie jednostki wystawiaiqcej , datq lub okres kt6rego dotyczq obiqte nim dowody,
kwot do ksiggowania oraz podpis osoby spozqdzlqcei

. obejmowai dowody dotyczqce operacji gospodarczych dokonanych w jednym okresie
gospodarczym lub w jego czg6ci

. zapewnic sprawdzalne powiqzanie zawartych w nim kwot z dowodami na podstawie kt6rych
zostalo spozqdzone

2.Polecenie ksiqgowania, kt6re spozqdza siq :
. w celu dokonania zapisu ksiqgowego nie wyra2aiqcego faktu dokonania operacji gospodarczei I

na pzyklad : wystornowanie blgdnego zapisu , przeniesienia rozliczonych koszt6w , otwarcia
ksiqg, naliczanie plac, potrqceri, skladek ZUS , Fundusz.Pracy.. itp.l

. w innych wypadkach wynikaiqcych ze stosowanejtechniki ksiggowo5ci
3.Notatka slu2bowa, spozqdzona na okolicznoSi pzeprowadzonych rozm6w, osobistych ustalen,
uzgodnieri telefonicznych, oglqdzin itp.

3.) Dowody zewngtrzne

Dokumenty zakupu - Dokumentami zakupu dostaw , rob6t i uslug oraz rozliczen z dostawcami sq :

. Zam6wienia:

. Umowy zawarte z osobami fizycznymi;

. Dokumentacja pzychodu - KP. (Kasa przyjmie)

. Dokumentacje rozliczeniowa, kt6rq stanowi Faktura VAT; Koryguiqce Faktury VAT;

. Rachunki uproszczone i Korygujace Rachunki uproszczone;

1. Faktura VAT winna obejmowad co najmniej :
-imiona i nazwiska lub nazwy sprzedawcy i nabywcy oraz ich adresy
-numery identyfikacji podatkowej lub numery tymczasowe sprzedawcy i nabywcy
-dzien , miesiqc i rok albo miesiqc i rok dokonania spzeda2y otaz datg wystawienia i numer kolejny
faktury oznaczonejjako FAKTURA VAT
-nazw? towaru lub uslugi
-jednostkg miary i i lo56 spzedanych towar6w lub rodzajwykonanych uslug
-ceng jednostkowq towaru lub uslugi bez kwot podatku [ceng jednostkowq netto ]
-warto5i sprzedanych towar6w lub wykonanych uslug bez kwoty podatku [wartoSi spzeda2y netto ]
-stawki podatku I pzy stawkach innych ni222% nale2y podai symbol S\A /V - PKW|U, ]
-sumg warto6ci spzeda2y netto towar6w lub wykonanych uslug z podzialem na poszczeg6lne stawki
podatkowe i zwolnionych z podatku
-kwotg podatku od sumy warto6ci spzeda2y netto towar6w , uslug z podzialem na kwoty dotyczqce
poszczeg6lnych stawek podatkowych
-kwotq naleZno6ci ogolem wtaz z naleZnym podatkiem , wyra2one cyframi i slownie

Faktura winna r6wnie2zawiera1 termin zaplaty, numer rachunku bankowego wystawcy.
Faktury pzekazywane sq odpowiednim kom6rkom organizacyjnym celem sprawdzenia pod wzglqdem
merytorycznym , formalnym i rachunkovvym , a nastgpnie zatwierdzane do wyplaty przez upowa2nione
osoby.
Blgdy zawarte w faktuze VAT, sprostowania faktur dokonuje sig popzez wystawienie faktury korygujqcej
W pzypadku blgd6w zawartych w faktuze a nie dotyczqcych iloSci i wartoSci , stawki podatkowej - w celu
korekty blgdow wystawia sig noty korygujqce

2. Dowodami uregulowaniazobowiqzania sq np.:
-wyciqgi bankowe podajqce sumy zrealizowanych czek6w zal4czone do wyciqg6w bankowych kopie
przelew6w bankowych
-dowody kasowe (Kasa wyplaci - I(VV)
-rozliczenia pracownik6w z sum pobranych zaliczek na zakup , z dolqczonym dowodamidokonanych
wydatk6w.

str. L3



L Dowody bankowe.

1. Bankowe dowody wplaty i wyplaty v,typelniane pzez kasjera w odpowiedniej ilo5ci egzemplarzy
ujmowane w raporcie kasowym

2. Czekigotowkouze stanowiq dyspozycjg wyplaty czeku Idfu2nika ]udzielonq bankowi do obciq2enia
jego rachunku kwotq na kt6rq czek astal wystawiony oraz wyplaty tej kwoty:
- okazicielowi czeku Iczek na okaziciela]
- osobie wskazanej na czeku I czek imienny].
Czek wystawiany jest pzez kasjera w jednym egzemplazu i podpisany przez osoby upowaZnione .
Osoba otzymujqca czek do realizacji winna pokwitowa6 jego odbi6r w gzbiecie ksiqZeczki czekowej
lub w rejestze: Zestawieniu drukow Scislego zarachowania (Czeki) .

3. Czeki rozrachunkowe stanowiq dyspozycjg wystawcy czeku udzielonq bankowi do obciqZenia jego
rachunku kwotq , na kt6rq czek zostal wystawiony oraz uznania tq kwotq rachunku posiadacza czeku ,
Na wniosek wystawcy czeku bank mo2e potwierdzi6 czek rozrachunkowy , rezeruujqc jednocze6nie
na jego rachunku odpowiednie fundusze na pokrycie czeku . Czeki wystawia i podpisuje osoba
upowaZniona , odbi6r czeku powinien by6 pokwitowany w gzbiecie ksiqzeczki pzez upowaZnionego
pzedstawiciela jednostki otzymujqcej czek .

4. Polecenie przelewu stanowi udzielonq bankowi dyspozycjg dlu2nika obciq2enia jego
rachunku okre6lonq kwotq i uznania tq kwotq rachunku wierzyciela . Bank wykonuje tg dyspozycjg w
spos6b okre6lony w umowie rachunku bankowego . Polecenie przelewu powinno by6 wystawione na
podstawie oryginalu dokumentu podlegajqcego zaplacie , w odpowiedniej iloSci egzemplazy i po
podpisaniu pzez upowa2nione osoby , skladane do banku .

5. Na warunkach okre6lonych w umowach strony mogq stosowa6 w rozliczeniach
bezgot6wkowych tak2e okresowe rozliczenia saldami .

6. Wyciqgi z rachunk6w bankowych powinny by6 sprawdzone pzez pracownika kom6rki finansowo -
ksiggowej zzalqczonymidokumentami , a niezgodno6ciwyja6nione z bankiem .

ll. Dowody kasowe .

1. Dow6d wplaty I kasa pzyjmie ]
2. Dow6d wyplaty I kasa wyplaci ]
3. Raport kasowy
4. Wniosek o zaliczkq i rozliczenie zaliczki
5. Rozliczenie wyjazdu slu2bowego
6. Czek gotowkowy
7. Bankowy dowod wplaty
8. Kwitariusze przychodowe K 103

4) Bie2qca kontrola dowod6w ksiggowych w Urzqdzie Gminy w Starczy

Dowody ksiggowe w Uzgdzie Gminy w Starczy podlegajq kontroli biezqcej, kt6ra zawiera wskazanie
miejsca ksiggowania dowodu w uzqdzeniach ksiqgowych popzez umieszczenie dekretacji dowodu wraz
z podpisem osoby odpowiedzialnejza te wskazania.

Ujgcie dowodu w ksiggach rachunkowych popzez dekretacjg poprzedza :

a. jego kontrolg pod wzglgdem merytorycznym , dokonywanq pzez odpowiedzialnych
pracownik6w [zgodnie zwykazem stanowiqcym zalqcznik nr. 1l

Kontrola merytoryczna dokumentu polega na stwierdzeniu :
. faktycznego zaistnienia operacji gospodarczejw iloSci iwarto6ciwyra2onejw dokumencie
. legalno6ci izetelno5cioperacj i
. celowoSci izgodnoSci z umowq , zam6wieniem , zleceniem
. a tak2e na stwierdzeniu, 2e dowody zostaly wystawione pzez wlaSciwe jednostki

Pracownik dokonujqcy kontroli me$orycznej pzedlo2onych dowod6w ksiggowych swoim podpisem
zatwierdza dokument do zaplaty, uznajqc tym samym, zakup za celowy z punktu widzenia gospodarczego
onz czy odpowiadajq zeczywisto6ci. Na okolicznoSd dokonania kontroli dokument6w ksiqgowych
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pracownik umieszcza na dowodzie ksiggowym pieczqi z klauzulq: ,,Sprawdzono pod wzglqdem
merytorycznym" Pod pieczgciq umieszcza datq dokonania kontrolioraz podpis.

Pracownik dokonujqcy sprawdzenia i zatwierdzenia dokumentu do wyplaty na dowodach ksiqgowych
podaje 2rodlo finansowania zgodnie z planem wydatkow finansowych , tzn. dzial, rozdzial, paragraf.

b. kontrola dokumentu pod wzglgdem zgodno5ciz ustawq o zam6wieniach publicznych w zakresie
dowod6w dotyczqcych robot , dostaw i uslug . Kontrola ta dokonywana jest przez pracownik6w
dokon ujqcych zam6wieni a I zakupu.

c. kontrola dokumentu pod wzglgdem formalno-rachunkowym, kt6ia polega na ustaleniu, 2e dokumenty
wystawione zostaly w sposob technicznie prawidlowy, zawierajq wszystkie elementy prawidlowego
dowodu oraz,2e ich dane liczbowe nie zawierajq blqd6w arytmetycznych'

Pracownik dokonujqcy kontroli formalnej i rachunkowej na okolicznoS6 dokonania kontroli umieszcza na
dowodzie ksiggowym pieczgd z klauzulq: ,,sprawdzono pod wzglgdem formalno-rachunkowym" oraz
uwidacznia tg- czynno6c za pomocq daty i podpisu. W razie stwierdzenia nieprawidlowoSci w
przedto2onych dokumentach, zwtaca je w{a6ciwemu rzeczowo pracownikowi celem usunigcia
nieprawidlowo$ci lub za2qdania od kontrahenta faktury korygujqcej. Polega na sprawdzeniu, czy
dokument zostal wystawiony w spos6b prawidlowy i zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie pzepisami

i posiada takie dane jak:
- okreSlenie rodzaju dowodu ijego numeru identyfikacyjnego,
- wskazanie podmiot6w uczestniczqcych w operacji gospodarcze)- nazwa,

adres,
- datg wystawienia dokumentu, datg lub czas wykonanej operacji gospodarczej
- okre6lenie podmiotu operacji oraz warto5ci i i lo6ci
- podpisy os6b odpowiedzialnych za dokonanie operacji i jej udokumentowanie

Prawidlowo sporzqdzone dokumenty ksiggowe, sprawdzone pod wzglgdem merytorycznym i formalno -

rachunkowym stanowiq podstawg do wyplaty Srodk6w finansowych. Pzed ich ostateczna realizacjq,
dokumenty te po podpisaniu ptzez Skarbnika lub osobg pzez niego upowaZnionq podlegajq
zatwierdzeniu przez: Wojta Gminy lub jego Zastqpcq.

W celu udokumentowania pzeprowadzonej kontroli stosuje sig pieczgcie nastgpujqcejtre6ci :
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IV. DOKUMENTACJA KSIEGOWA

Do dokumentacji ksiggowej zalicza siq w szczeg6lnoSci:
- polecenie ksiggowania,
- noty ksiggowe zewngtzne (w tym; noty odsetkowe, noty obciq2eniowe),
- noty obciq2eniowe za niedobory i szkody,
- upomnienia (niep{atne) pzypominajqce o zaleganiu w uiszczeniu zaplaty na rzecz
gminy

- wezwanie do zaptaty przed skierowaniem sprawy do sqdu.
- polecenie przelewu

-POLECENTE KSr EGOWANTA
Polecenie ksiggowania stanowi podstawg zapis6w w ksiggach rachunkowych sum zbiorczych,
wynikajqcych ze zestawiefi lub rejestr6w oraz rozliczefi wewnqtznych bqd2 tez mylnych zapis6w.
Polecenia ksiggowania spozqdzane sE na biezqco pzez pracownika ksiqgowo6ci w jednym
egzemplarzu.

-NOTA KSTEGOWA - ZEWNETRZNA
Zadaniem noty ksiggowej jest wstgpne sprostowanie blgdow wynikajqcych z dokumentow upzednio ju2
pzyjgtych pzez jednostkq gospodarczE - w celu otzymania faktury VAT korygujqcej.
Notq wystawia kom6rka ksiqgowoSci w dw6ch egzemplazach, kt6rq potwierdza pod wzglgdem formalnym
i rachunkowym gl6wny ksiggowy orazzatv'tierdza kierownik jednostki gospodarczej.
W nocie podaje siq wla6ciwy dokument, kt6rego nota dotyczy.
Oryginal noty ksiggowej pzesyla siq listem poleconym do kontrahenta, ktorego operacja dotyczy;
natomiast kopia stanowi podstawg do dokonania zapisow w ewidencji ksiggowej i podlega
pzechowywaniu w aktach ksiggowo6ci. Noty numeruje sig narastajqco w danym roku kalendazowym lub
tylko d oko n uje si g rejestracj i pozaksiqg owej.

-NOTA OBCTAZENTOWA ZA NTEDOBORY I SZKODY
Sluzy do udokumentowania obciqZenia pracownika za niedobory i szkody.
Noty obciqZeniowe sporzqdzane sq przez pracownika dzialu ksiqgowoSci w dw6ch egzemplarzach, w
oparciu o dane ksiggowe lub protokoly zatwierdzone pzez kierownika jednostki gospodarczej.
Oryginal noty pzekazryany jest za pokwitowaniem pracownikowi obciq2onemu za niedob6r, kopia
natomiast stanowi podstawg do dokonania zapisow w ewidencji ksiggowej ijest pzechowywana w aktach
ksiqgowych. Noty te sq podpisywane pzez spozqdzajqcego, gl6wnego ksiggowego i kierownika jednostki

-  upoMNrENrE DO UREGULOWANTA ZOBOWTAZAN
Sluzy do wezwania - uregulowania naleZnych jednostce gospodarczej nale2no5ci.
Upomnienie jest pzypomnieniem o zaleganiu na rzecz gminy nalezno6ci pieniqZnych.
Upomnienie spozqdza w dw6ch egzemplazach na polecenie kierownika dzialu.
W upomnieniu podaje sig nale2noSe oraz ustala odsetki za zwlokq w jej uregulowaniu, powolujqc siq na
uprzednio wystawione dokumenty i terminy. Upomnienie podpisujE:
- Skarbnik gminy (lub upowa2niony pracownik ksiggowo6ci) potwierdzalEc zgodnoS6 formalnq i

rachunkowq oraz merytorycznq lub
- Kierownik jednostki gospodarczej, zatwierdzalqc formg ponaglenia do zaplaty naleznoSci oraz wysoko6i

naliczonych odsetek za zwlokq.

Oryginat upomnienia wysylany jest do odbiorcy (kontrahenta), natomiast kopia pozostaje w dokumentacji
danej jednostki i stanowi podstawg odpowiednich zapis6w ksiggowych. Niemniejjednak wskazane jest,
aby pierwszy Monit - upomnienie, popzedzrd rozmowq telefonicznq z dlu2nikiem w celu ustalenia
ptzyczyn op62nienia w zaplacie, lub dokonai pzypomnienia stosownym WEZWANIEM DO ZAPLATY.
Ostatecznie ( w pzypadku dalszego zalegania z wplatq) dluznik otzymuje upomnienie pzed
skierowaniem go do Komornika Sqdowego.
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-WEZ/VAN|E DO UREGULOWANIA ODSETEK zAZWLOKE
Slu2y do wezwania - uregulowania nale2nych jednostce gospodarczej odsetek za zwlokq w regulowaniu
jej nale2noSci.
Wezwanie spozqdza w dw6ch egzemplazach na polecenie kierownika dzialu lub gl6wnego ksiggowego
odpowiedni pracownik - ksiggowy. W wezwaniu podaje sig nale2no56, oraz ustala odsetki za zwlokg w jej

uregulowaniu, powolujqc siq na upzednio wystawione dokumenty iterminy. Wezwanie podpisujq:
- Skarbnik gminy (lub upowa2niony pracownik ksiggowo6ci) gl6wny ksiggowy, potwierdzajqc zgodno6i

formalnq i rachunkowq oraz merytorycznq lub
- Kierownik jednostki gospodarczej, zatwierdzajqc formq ponaglenia do zaplaty nale2no6ci oraz wysoko6i

naliczonych odsetek za zwlokq.
Oryginal wezwania wysylany jest listem poleconym do odbiorcy (kontrahenta), natomiast kopia pozostaje
w ksiqgowo6ci oraz stanowi podstawq odpowiednich zapis6w ksiggowych.

-WEa/VANIE DO ZAPI-ATY PRZED SKIEROWANIEM SPRAWY DO SADU
Sluzy do udokumentowania wezwania dlu2nika do zaplaty nie uregulowanej nale2no5ci.
Wezwanie wystawiane jest w dw6ch egzemplarzach przez ksiggowego w pzypadku nie uregulowania
nale2noSci w ciqgu 14 dni od daty otrzymania dostawy lub wykonania uslugi otaz po upiywie terminu

Wznaczonego w pienruszym wezwa ni u d obrowol nym.
Dokument jest ostatecznym wezwaniem pzed arbitra2owym, przed skierowaniem sprawy na drogg
postgpowania sqdowego. Zgodnie zklauzulE na wezwaniu, po uplywie terminu platno5ci, sprawq kieruje
sig na drogg postgpowania sqdowego.
Oryginal wezwania pzesyla sig do dluznika listem poleconym, kopia zostaje w aktach ksiggowo6ci.

-UZGODNIENIE SALD
Sluzy do udokumentowania potwierdzenia uzgodnienia kont.
Zasady uzgadniania ipotwierdzania sald kontowych w ksiggowoSci reguluje od stycznia 1995 roku -

ustawa o rachunkowoSci.
Wezwanie wystawia w dw6ch egzemplarzach ksiggowo66 tak, aby odcinek A byl na wierzchu i wysyta

do kontrahenta. Po sprawdzeniu salda odcinek B odsylany jest do jednostki gospodarczej, wysylajqcej
wezwanie do uzgodnienia kont.

-POLECENIE PRZELEWU
Polecenie przelewu wystawia siq na podstawie sprawdzonych faktur dostawc6w.
Dow6d spozqdza pracownik ksiggowoSci ds. rozliczefi po otzymaniu faktury zatwierdzonej wstgpnie do
wyplaty pzez gl6wnego ksiqgowego, ostatecznie przez kierownika jednostki gospodarczej.Polecenie
przelewu wypelnia sig czytelnie w zale2no6ci od potzeb w 2 lub 4 egzemplarzach (odcinkiABCD), wpisu-
jqc kwotg cyframi.
Polecenie pzelewu zawiera opis obciq2enia rachunku w banku, numer rachunku odbiorcy i r-ku
zleceniodawcy oraz, nazwQ posiadacza rachunku, tytut operacji. Polecenia przelewow podpisywane sq
pzez osoby upowa2nione zkariy wzor6w podpis6w skierowanych do banku.
Bank po otzymaniu dyspozycji przelewu sprawdza dokumenty pod wzglqdem merytorycznym, formalnym
i rachunkowym, obciqzajqc nastgpnie rachunek jednostki gospodarczej. Jednostka gospodarcza po
otzymaniu wyciqgu sprawdza go i dokonuje ewidencji operacji finansowych w uzqdzeniu ksiggowych.
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Dokumenty, kt6re slu2q rozliczbniom z kontrahentami, to;

1) Umowy na dostawq towar6w, realizacje robot budowlanych i wykonanie uslug, w tym umowy
zlecenia i o dzielo, sporzqdza (z zachowaniem zasad ustawy o zam6wieniach publicznych ) wydzial
merytoryczny.
- Umowa powinna zawierae w szczeg6lnoSci:

- strony umowy,
- przedmiot umowy(zakres, miejsc6 realizacji)
- datg zawarcia i numer umowy,
- kwotq za przedmiot umowy lub zasady na podstawie ktorych bqdzie wyliczona

kwota po odbiorze przedmiotu umovvy,
- sposob r ozliczania materialowo -fi nansowego,
- zasady fakturowania i platno5ci, oraz zapisy dotyczqce gwarancji i rgkojmi,
- zapisy dotyczqce odpowiedzialno6ci odszkodowawczej z tytulu niewykonania

lub nienaleznego wykonani umowy,
- zapisy okre6lajqce skutkiodstqpienia lub rozwiqzania umowy,
- podpisy stron,

- Do umowy o szczeg6lnym charakteze np. dotyczqcych rob6t budowlano-
remontowych dolqcza siq przykladowo:
- kosztorys inwestorski prac,
- wycenQ material6w,
- kalkulacjg koszt6w,
- protokolkoniecznoSci

Umowy podlegajq ewidencjiw Rejestrze um6w.
Umowy, kt6re podlegajq kontroli merytorycznej, a powodujqce skutki finansowe kierowane sq

do Skarbnika Gminy celem zlo|enia przez niego kontrasygnaty, a nastqpnie pzekazywane sE Wojtowi
Gminy celem podpisania. Wyjqtkiem takiego trybu postqpowania jest umowa stanowiqca integralnq
czgsc specyfikacji pzygotowanejzgodnie z ustawq o zamowieniach publicznych.

Umowy zlecenia lub umowy o dzielo r6wnie2 podlegajq kontroli merytorycznej, a powodujqce
skutki finansowe kierowane sq do Skarbnika Gminy celem zlo2enia przez niego kontrasygnaty, a
nastgpnie przekazywane sq W6jtowi Gminy celem podpisania.

Umowy sq dokumentem, kt6ry sluZy r6wnie2 do naliczania zaangalowania wydatkow w
kom6rce finansowej.

Suma zaanga2owania nie moZe byd wy2sza od kwoty ujqtej w planie finansowym oraz nie
moZe byc ni2sza niZ zrealizowane wydatki.

Zmiany zaangazowania wydatkow dokonuje sig nie rzadziq niz raz w kwartale.
Podstawq do aktualizacji zaanga2owania sq nie tylko zawarte umowy, ale r6wnie2:

- dyspozycje pzekazania dotacji ( np.; na podst. Uchwaly Rady Gminy),
- wnioski o dokonanie zaplaty w zakresie:

- oplat sqdowych i egzekucyjnych,
- dyspozycje wyplat kaucji,
- odpisu narzecz lzby Rolniczej (od uzyskanego wplywu z podatku rolnego i
naliczonych odsetek),
- prawomocne nakazy zaplaty lub wyroki,
- prawomocne decyzje administracyjne,
- zawiadomienia komornicze o wysoko5ci koszt6w egzekucyjnych,

- skladki na tzecz organizacji lub stowazyszeri, kt6rych gmina jest czlonkiern
( na podstawie informacjiw/w organizacji oraz uprzednio podjetej stosownej
Uchwaly Rady Gminy),

2l Zaliczki wystawiane pradownikom Urzqdu Gminy w celu dokonania stosownych, okreSlonych i
wczeSniej ustalonych i zakupow, bqdz dokonania p{atnoSciza wykonane czynnoSci lub uslug

W jednostce mogq wystgpowa6 zaliczki;
a) sfale -zatwierdzone przez W6jta Gminy (lub osobq upowa2nionq) pracownikom zatrudnionym

w stalym stosunku pracy, rozliczane w terminach zatwierdzonych corocznie. Zaliczki stale wyplacane
sq na dokonywanie biezqcych zakup6w.

b) jednorazowe- wyplacane pracownikom zatrudnionym w Uzqdzie Gminy na podstawie
stosunku pracy. Taliczki jednorazowe mogq byc wyplacane na poczet podrozy sluzbowej, zakup
materialow i uslug. itp.
Pozostale zaliczki jednorazowe wyplaca siq na podstawie wypelnionego i zaakceptowanego pzez
W6jta Gminy lub Sekretarza Gminy oraz Skarbnika Gminy ,,wniosku o zaliczkq", przy czym naleZy
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dokladnie okre6li6 rodzal zakuilu bqdz cel, kt6remu ma slu2yc. Zaliczki te, podlegajq rozliczeniu
najp6zniejw terminie 14 dni od daty pobrania ( na druku ,, rozliczenia zaliczki"
W kazdym pzypadku zalqczone do rozliczenia zaliczki faktury, rachunki lub inne dokumenty
potwierdzajqce zaplatq winny by6 sprawdzone pod wzglqdem merytorycznym i formalno
rachunkowym. Do czasu rozliczenia siq z poprzednio pobranej zaliczki nie mogq byd wyp{acane
nastqpne zaliczki. Wszystkie zaliczki podlegajq bezwzglgdnemu rozliczeniu na koniec ka2dego roku
kalendarzowego.

3. Polecenie wyjazdu slu2bowego wystawia Sekretarz Gminy po otzymaniu zgloszenia
o planowanym wyjezdzie slu2bowym delegowanego pracownika dokonujqc jednoczeSnie okre6lenia
Srodk6w komunikacji pracownika. Pracownik moZe otzymac zaliczkq na wyjazd sluzbowy na
podstawie wypelnionego dolnego odcinaka delegacji. Zaliczki na delegacjq podlegajq rozliczeniu
terminie 7 dni /podr62e krajowe/ i 14 dni / podroZe zagraniczne/ - od daty zakoiczenia podr6zy
sluzbowej. Przy rozliczeniu zaliczki dot. koszt6w podr6zy sluzbowej pracownik powinien dolqczye
bilety (esli wymagajq tego odrgbne pzepisy). W wyjqtkowych sytuacjach (gdzie bilety zostaly
zagubione lub zniszczone) pracownik mo2e zalqczye oSwiadczenie o poniesionych kosztach podr62y.
Taka sytuacja wymaga jednak wczeSniejszej akceptacji os6b zatwierdzalqcych rozliczenie zaliczki. Do
rozliczenia dol4cza faktury, rachunki lub inne dokumenty potwierdzajqce poniesienie okreSlonych
kosztow.
Wyplacone koszty podrozy i rozliczenie pobranych zaliczek ujmuje siq w Raporcie kasowym.

4. Listy plac - Udokumentowanie wyptaty wynagrodzef .
Dokumentami stwierdzajqcymiwyptatg wynagrodzeri sq listy : plac pracownikow ,
zasilk6w z ubezpieczenia spolecznego ,wynagrodzeh pracownikow za czas choroby, dodatkowych

wynagrodzefi rocznych oraz innych wynagrodzefi( np. nagr6d jubileuszowych, nagr6d rocznych,
prowizji dla soltys6w itp..) os6b zatrudnionych na podstawie umowy zlecenia , o dzielo itp.
Listy ptac powinny zawierae co najmniej :

. okres za jaki obliczono wynagrodzenie

. lEcznEsumg do wyplaty

. imiq i nazwisko pracownika

. sumQ nale2nego kaZdemu pracownikowiwynagrodzenia brutto, z rozbiciem na
poszczegolne skladniki ptac

. sumQ wYnagrodzei netto

. suffiQ potrqcei z podzialem na poszczeg6lne tytuty
. pokwitowanie odbioru wynagrodzenia lub w przypadku przekazania wynagrodzenia na

konto ROR datq pzelewu.
Listy plac powinny byd podpisane pzez osobq spozqdzajqcq i sprawdzajqcq, gt6wnego
ksiqgowego (Skarbnika Gminy) lub osobq upowa2nionq i kierownika jednostki lub osobq
upowa2nionq.
Z wynagrodzen za pracg po odliczeniu skladek ZUS, zaliczki na podatek dochodowy od osob
fizy czny ch, d op uszczal ne jest potrqce n ie nastqpujqcych n aleZnoSci :

. egzekwowanych na podstawie tytu{6w wykonawczych na zaspokojenie Swiadczeh
alimentacyjnych I do wysoko6ci 3/5 wynagrodzenia ]

. egzekwowanych na mocy innych tytul6w wykonawczych Ido wysokoSci %
wynagrodzenia l

. z tytulu zaliczek pieniqznych udzielonych pracownikowi

. kar pienigznych wymierzonych przez pracodawcq .
Wyplaty wynagrodzeri dokonuje siq w terminie okreSlonym w regulaminie pracy
Uzgdu.

5. Wyplaty diet radnych dokonuje siq na podstawie listy wyptat. Listq sporzqdza siq w oparciu o
Listq zbiorczq pzedlo2onE Wzez pracownik d.s. rad-odpowiedzialnego merytorycznie w oparciu o
zasady zatwierdzone Uchwalq Rady Gminy. Potracenia z tytulu nieobecno6ci radnych na sesjach lub
komisjach dokonywane sq zgodnie z uchwalq Rady Gminy. Rozliczei dokonuje siq w okresach
miesigcznych. Diety wyplacane sq w kasie Urzgdu Gminy, lub przekazywane na rachunek bankowy
Radnego (w zalezno5ci od wczeSniejszych ustalef).

6.Wyplaty (doptaty) dla rolnik6w majqce na celu zwroty czq5ci podatku akcyzowego zawartego w
cenie oleju napgdowego odbywajq siq na podstawie decyzji ustalajqcych kwoty zwrotu dla rolnika.
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Decyzje sporz4dza siq na podstawie zlo2onego przez rolnika Wniosku wraz rachunkami
(dokumentami ) potwierdzalqcymi zakup paliwa . W tym celu ustala siq limit zwrotu i kwotq zwrotu do
wyplaty. Na podstawie wydanych decyzji (w oparciu o odrqbne przepisy) 2 razy w roku dokonuje siq
platnoSci dla rolnik6w (w kasie Urzqdu Gminy lub na wskazany rachunek bankowy).

T.Dotacje.Dotacja jest szczeg6lnego rodzaju wydatkiem z budzetu gminy, ktorq moZna
wylqcznie w przypadku, gdy taka formq pzewidujq pzepisy obowiqzujEcego prawa'
DopuszczalnoSd dokonania wydatku (,dotacji") uzale2niona jest od rozpozqdzenia lub od

udziel i6

uchwaly
prawa miejscowego (Uchwaly Rady Gminy), z kt6rego wynika:
- jakiego rodzaju jest to dotacja,
- komu ma by6 udzielona,
- kto i na jakich zasadach jq udziela, i w jakiej wysokoSci.
Spos6b i termin przekazania dotacji, ilo56 transz, spos6b rozliczenia dotacji, ustala sig na podstawie
zawarlej u m owy (porozu m ien ia).
Rozliczenie dotacji ma na celu skontrolowanie i ustalenie:

- czy beneficjent byl uprawniony do otzymania dotacji,
- czy dotacja zostala wykorzystana zgodnie z iei pzeznaczeniem,
- czy wysoko6i wyplaconej kwoty byla prawidlowa,
- czy i w jakiej kwocie beneficjent powinien zwr6cic Srodki organowi.
Dotacjg celowq rozlicza siq poprzez dow6d zrealizowania celu, na kt6ry jq przyznano i uzyskanie
akceptacji dla wydatkow pokrytych na ten cel ze Srodkow dotacji.
Dotacjg przedmiotowq rozlicza siq poprzez wykazanie poniesienia koszt6w wlasnych z tytulu
wytworzenia okreSlonego rodzaju dobr lub uslug, ktorych koszty mialy zosta6 sfinansowane lub
dofinansowane udzielonq dotacjq.
Dotacjg podmiotowq rozlicza siq poprzez wykazanie faktu poniesienia koszt6w na dziatalno56
statutowq (dzialalnoSc biezqcq) podmiotu objgtego tego rodzaju dotacjq.

Termin i spos6b dokonania zwrotu dotacjiwynika zzapis6w zawartej umowy.
Mo2na ustalic sposob rozliczenia dotacji jako jedynie rozliczenie koficowe, lub pzyjqi ,Ze oprocz
rozliczenia kohcowego beneficjent bqdzie zobowiqzany do rozliczeft czq5ciowych.
Zwrot dotacji wynika z rozliczenia dotacji , lub wynika z prze1owadzonej kontroli. Szczegolna
pzeslanka zwrotu dotacji jest okolicznoSc wykozystania dotacji niezgodnie z pzeznaczeniem lub
wykozystanie jej nie w pelnym zakresie. W6wczas do zwrotu przypada czeSd Srodk6w
niewykorzystanych.

v. KSTEGOWOSC PODATKOWA

1. Zadaniem kom6rki ksiggowoSci podatkowej jest w szczeg6lnoSci:
r pfowadzenie w ksiggach rachunkowych prawidlowej ewidencji przypis6w, odpis6w, wplat,

zwrot6w i zaliczen nadplat z tytulu podatkow;
r spr?wdzanie terminowo5ci wplat nalezno5ci pzez podatnik6w;
r terminowe podejmowanie czynnoSci zmierzlEcych do zastosowania Srodk6w egzekucyjnych,

takich jak upomnienia, tytuly wykonawcze',
. dokonywanie rozliczei podatnikow z tytulu wplat, nadplat i zalegloSci;
o ptzaprowadzanie rozliczenia rachunkowo-kasowego inkasent6w, jezeli czynno5ci te nie

zostaly powierzone innej kom6rce organizacyjnej;
. przygotowywanie sprawozdari;
r pt'owadzenie operacji kasowych i uzgadnianie obrotow kasy zwiqzanych z pzyjmowaniem

wplat got6wkq i z dgkonywaniem zwrot6w podatnikom za poSrednictwem kasy uzqdu oraz
terminowe wyplacanie got6wkiz kasy na rachunek biezqcy uzqdu;

. ustalenie na podstawie ewidencji ksiqgowej danych potzebnych do wydawania zaSwiadczefi
o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzajqcych stan zalegloSci podatkowych.

2. Podstawq zapis6w w ksiggach rachunkowych sq dowody ksiggowe sprawdzone pod wzglqdem

a

a

formalnym i rachunkowym.
Dokumentacja sluZqca do ewidencji rozliczei podatkowych:
a) Do udokumentowania pzypis6w lub odpisow sluzq:

deklaracje w rozumieniu art. 3 pkt 5 Ordynacji podatkowej, z kt6rych wynika zobowiqzanie
podatkowe lub kwota zmniejszajqca zobowiqzanie podatkowe;
decyzje;
dowody zr ealizow anych wplat n iep rzypisanyc h, n a leznych od podatn i k6w;

3.
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. postanowienia o dokonaniu'potrqcenia, o ktorym mowa w art. 65 Ordynacji podatkowej;

. dokumenty, na podstawie ktorych pzypisuje sig bankowi zobowiqzanie w wysokoSci zaplaty
dokonanej przez podatnika, w zwiqzku z art. 60 $ 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej, stwierdzajqce
obciqzenie rachunku bankowego podatnika z tytulu zaplaty podatku - w przypadku gdy podatnik
dokonal zaplaty za poSrednictwem banku, a bank obciqzyl rachunek biezqcy podatnika, ale nie
pzekazal Srodk6w na rachunek bieZqcy.

b) Do udokumentowania wplat sluzq
r pokwitowania z kwitariuszy przychodowych;
o kasa przyjmie, KP,
r wyciQg bankowy otrzymany w formie elektronicznej, jeZeli dla kazdej wykazanej w nim operacji

zawiera dane zapewniajqce identyfikacjq wplaty, albo dokumenty wptaty zalqczone do wyciqgu
bankowego;

. dokumenty stwierdzaiEce obciqZenie rachunku bankowe$o podatnika z tytulu zaplaty podatku -

w pzypadku, gdy podatnik dokonal zaplaty za poSrednictwem banku, a bank obciqzyl rachunek
bie2qcy podatnika, ale nie przekazal Srodk6w na rachunek biezqcy - na podstawie kt6rych
pzypisuje sig bankowi zobowiqzanie w wysokoSci zaplaty dokonanej przez podatnika, w
zwiEzku z art. 60 $ 1 pkt 2 Ordynacji podatkowej;

. postanowienia o zaliczeniu wplaty, nadplaty lub zwrotu podatku na poczet zalegloSci
podatkowych a I bo biezqcych zobow iqzan podatkowych ;

r wniosek podatnika o zaliczenie nadplaty na poczet przyszlych zobowiEzafr podatkowych, o
kt6rym rnowa w art. 76 $ 1 Ordynacji podatkowej;

c) Do udokumentowania wygaSnigcia zobowiqzania podatkowego w formie niepienigznej sluzq:
. umowy lub inne dokumenty, z ktorych w szczeg6lnoSci wynika okreSlony w art. 66 $ 4 Ordynacji

podatkowej termin wyga6niqcia zobowiqzania podatkowego w stosunku do jednostki samozqdu
teMorialnego;

.  d e c y z j e d o t y c z q c e p r z y p a d k o w , o k t o r y c h m o w a w a r t . 6 T a $  l  p k t 3 i a r t . 6 T d S l  O r d y n a c j i
podatkowej;

. dokumenty informuiqce o przedawnieniu, o kt6rym mowa w art.70-71 Ordynacji podatkowej.
d) Do udokumentowania zwrotow sluZq:

r pokwitowania z dowodu wyplaty -KW;
pzekaz pocztowy potwierdzony pieczgciq poczty,

. wyciEg bankowy otzymany w formie elektronicznej, jezeli dla kazdej wykazanej w nim operacji
zawiera dane zapewniajqce identyfikacjq wyplaty, albo dokumenty wyplaty zaNqczone do
wyciqgu bankowego.

e) do udokumentowania operacji ksiggowych sluZE r6wnieZ dowody wewnqtrzne, w szczegolno5ci
,,Notatka sluZbowa" i Polecenie ksiggowania (PK).

ZalegloSci podatkowe, kt6re na podstawie ustawy Ordynacja podatkowa ulegly przedawnieniu, z
wyjqtkiem zaleglo5ci zabezpieczonych na majqtku nieruchomym dlu2nika, naleZy odpisac z uzqdu na
koncie podstawowym podatnika. Podstawq odpisu jest ,,Notatka slu2bowa" podpisana przez W6jta i
Skarbnika Gminy.
4. Pokwitowanie wp{aty lub wyplaty powinno zawierac dane umozliwiajqce identyfikacjg:

1) egzemplarza pokwitowania;
2) podatnika;
3) podatku lub innego tytulu wptaty lub wyptaty;
4\ wysoko5ci kwoty wplaty lub wyplaty;
5) w pzypadku wplaty rownieZ okres, kt6rego dotyczy wplata;
6) daty wplaty lub wyplaty.

Data wptaty lub wyplaty,,jest jednocze5nie datq pokwitowania.
Kwitariusze pzychodowe oraz dowody wplaty i wyplaty, sq drukami Scislego zarachowania.
Ewidencjq druk6w Scistego zarachowania prowadzi siq w ksiqdze drukow.

7. Wplaty got6wkowe z tytulu podatk6w pzyjmuje kasjer w kasie lub inkasent ustanowiony uchwalq
Rady Gminy, natomiast wyplat got6wkowych dokonuje kasjer w kasie.

8. Dla kazdego rodzaju podatku wypelnia sig oddzielne pokwitowanie wplaty albo pokwitowanie
wyplaty, co najmniej w dw6ch egzemplarzach. Oryginal pokwitowania wplaty otrzymuje
wplacajqcy, a oryginal pokwitowania wyplaty pozostaje w kasie.

9. Lqczne zobowiqzanie pieniqzne, okreSlone w art. 6c ust. '1 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o
podatku rolnym, stanowi tytul, na ktory wypelnia siq jedno pokwitowanie wptaty.

5.
o .
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10. W pzypadku zagubienia lub'zniszczeniaprzez podatnika wydanego mu pokwitowania wplaty, na
pisemnq pro6bg podatnika wydaje siq zaSwiadczenie o dokonaniu wptaty. W za6wiadczeniu
podane sq nastqpujqce dane:
. numer pokwitowania;
. imie i nazwisko oraz miejsce zamieszkania lub nazwa oraz adres siedziby podatnika;
. tytul wplaty;
. suma wptaty cyframi i stowniq.;
. okres, kt6rego dotyczy wplata;
. data wp{aty.

11. Dowody wplaty oraz dowody wyplaty powinny by6, przy ksiqgowaniu sprawdzone z punktu
widzenia prawidlowoSci zakwalifikowania wplaty lub wyplaty. W pzypadku niemoZnoSci
zaliczenia dokonanej wplaty na wlaSciwq nale2noS6 ksiqguje siq wplatg jako wplywy do
wyjaSnienia i wyja5nia tytul wplaty.

12. Z kwoty wplat wplaconych przez podatnika lub pobranych przez poborcq na pokrycie zalegloSci
podatkowych pokrywa siq w pierwszej kolejno5ci koszty upomnienia. Je2eli w kwocie tej mieSci
sig r6wniez kwota koszt6w egzekucji, wtedy w pierwszej kolejnoSci pokrywa siq koszty egzekucji,
a nastgpnie koszty upomnienia. Pozostalq kwotq dzieli sig na pokrycie naleznoSci gl6wnej i
naleznych odsetek zazwlokq, wedlug zasad okreSlonych w art. 55 $ 2 Ordynacji podatkowej.

13. Oplaty pocztowe lub prowizje bankowe, potrqcone z sum pobranych na rzecz organu
podatkowego z tytulu podatkow, obciq|ajq biezqce wydatki bud2etowe tego organu, w kt6rym
zalegloSc figuruje.

14. Ewidencja podatkow jest integralnq czq5ciq ewidencji ksiggowej urzqdu i jest prowadzona z
wykozystaniem kont syntetycznych planu kont urzgdu jako jednostki budzetowej.

'16. Ewidencjq rozliczen z tytulu podatkow prowadzi siq na:
1) kontach bilansowych:
a) kontach syntetycznych ksiggi glownej,
b) kontach analitycznych i kontach szczeg6lowych ksiqg pomocniczych;
2) kontach pozabilansowych, sluZqcych do rozrachunk6w z osobami trzecimi,

okre$lonymi w art. 107-117a Ordynacji podatkowej oraz z inkasentami w zakresie pobieranych przez
nich wplat z tytulu podatkow podlegajqcych przypisaniu na kontach podatnikow:
17. Konta szczegolowe prowadzone sq do kont analitycznych i slu2q do rozrachunk6w:

1) z podatnikami - z tytutu podatk6w, kt6re podlegajq pzypisaniu na ich kontach;
2\ z jednostkami bud2etowymi - z tytulu potrqcenia kwoty z wzajemnej, bezspornej i

wymagalnej wierzytelnoSci podatnika wobec jednostki samozqdu terytorialnego;
3) z bankami - z tytulu niepzekazania wplat dokonanych przez podatnikow przelewem

do banku;
4\ z innymi podmiotami - niebqdqcymi podatnikami w danym podatku lub dla kt6rych

dany organ podatkowy nie jest wlaSciwy - z tytulu nienaleznie pobranych przez nich kwot w zwiqzku z
rozliczeniami podatkowymi, w tym z tytulu zasqdzonych od nich kwot.
18. Konta prowadzi siq w nastgpujqcy spos6b:

1) dla kazdego podatnika prowadzi siq odrgbne konto;
2) dla ka2dej jednostki budzetowej, banku oraz innego podmiotu prowadzi sig odrqbne

konto w ka2dym podatku, w zwiqzku z kt6rym ta jednostka budZetowa, bank lub inny podmiot staf siq
dlu2nikiem jednostki samozEdu terytorialnego.
19. Dla podatkow, kt6re nie podlegajq pzypisaniu na kontach podatnikow, mo2na nie prowadzi6
szczegolowych kont podatnik6w. Dotyczy to w szczeg6lnoSci oplat lokalnych okre5lonych w rozdziale
5 ustawy z dnia'12 stycznia 1991 r.  o podatkach ioplatach lokalnych (Dz. U. 22002 r.  Nr 9, poz.84,2
po2n. zm.4)).
20. Pozabilansowe konta ,szczeg6lowe prowadzone dla os6b trzecich do bilansowych kont
szczeg6lowych podatnik6w otwiera siq na podstawie decyzji o odpowiedzialnoSci podatkowej osoby
trzeciej.
Pozabilansowe konta szczeg6lowe prowadzone dla inkasentow otrylera siq na podstawie dokumentu,
z kt6rego wynika powierzenie funkcji inkasenta.
21. Sumy obrot6w na bilansowych lub pozabilansowych kontach szczeg6lowych prowadzonych do
odpowiedniego konta analitycznego powinny by6 zgodne z obrotami na koncie analitycznym, do
ktorego sq prowadzone.
Na bilansowych kontach analitycznych i szczeg6lowych ewidencjg ksiqgowq prowadzi siq z
uwzglgdnieniem klasyfikacji budzetowej.
Na poziomie pozabilansowych kont szczeg6lowych ksiqgowan dokonuje sig na koncie tej osoby
tzeciej, kt6rej dotyczy dowod ksiggowy, z zastrzeleniem, 2e wplaty oraz zwroly nadplat, dotyczqce
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kwot okreSlonych w ust. 2, ksiqguje siq r6wnoczeSnie na koncie podatnika, do kt6rego prowadzone
jest konto osoby trzeciej.
22. Stan zobowiqzan i ich realizacji okre5la siq na podstawib zapis6w na bilansowym koncie
szczeg6lowym podatnika, dla ktorego ozeczono odpowiedzialno6c osoby tzeciej lub os6b tzecich.
Gdy na bilansowym koncie podatnika kwota zobowiqzan, podlegajqcych zaplacie pzez osobq lub
osoby tzecie, zostanie zr6wnowa2ona sumq wplat tych os6b, wtedy zobowiqzanie wygasa. Tym
samym wygasajq r6wnieZ zobowiqzania osoby lub os6b trzecich z tego tytulu. JeZeli, w pzypadku
kilku os6b tzecich, po wygaSniqciu zobowiqzania, na pozabilansowym koncie osoby tzeciej czqS6
pzypisanej jej kwoty nalezno6ci pozostanie niezr6wnowalona wplatami tej osoby, wtedy ta cz95c
kwoty podlega odpisaniu. Odpisania dokonuje siq na podstawie dokumentu wewngtznego, o kt6rym
mowaw$4us t . 6 .
23.Rozliczan ie i n kase nt6w
. Dowodem pobrania przez inkasenta wplaty podatku jest pokwitowanie na blankiecie z kwitariusza

pzychodowego. Oryginal pokwitowania wplaty otzymuje wptacajqcy, a kopia pokwitowania
pozostaje w kwitariuszu pzychodowym. Jeden dowod wplaty pobranych kwot - na rachunek
bankowy uzqdu lub do kasy - moze dotyczy6 kilku pokwitowari z jednego kwitariusza
przychodowego.

. Rozliczenie inkasenta dokonywane jest niezwlocznie po okre5lonym dla inkasenta terminie
platno5ci podatku oraz pzy zdawaniu przez niego wykozystanych kwitariuszy przychodowych.
Po zakoriczeniu rozliczenia i ewentualnego postqpowania, wynikajqcego z rozliczenia,
dokumenty zloaone przez inkasenta podlegajq przechowaniu w urzqdzie obslugujqcym organ
podatkowy, z wyjqtkiem kwitariuszy niecalkowicie wykorzystanych, kt6re zwraca siq inkasentowi,
jednak2e dotyczqce ich dowody wplat zatrzymuje siq i wykozystuje pzy sprawdzeniu
kwitariusza, gdy zostanie zwrocony po calkowitym wykozystaniu. JeZeli inkasent pzestaje pelni6
funkcjg inkasenta, rozliczanie go z przekazanych mu kwitariuszy, z wplat pobranych od
podatnikow otaz z wplat dokonanych do kasy i na rachunek biezqcy urzqdu nastqpuje pzed
zakoiczeniem pelnienia przez niego tej funkcji.

IV. INWESTYCJE IGOSPODARKA MAJATKIEM TRWALYM

1. Udokumentowanie majqtku trwalego .

Dowodami ksiqgoyvymi dotyczqcymi majqtku tnralego mogq by6 : przyjgcie Srodka truvalego w
u2ytkowanie (OT), protokol zdawczo - odbiorczy Srodka truvalego , aktualizacja jego wyceny , nota
umorzefi i amortyzacji , wydzierZawienie Srodka trwalego , obcy Srodek trwaly w uZytkowaniu ,
likwidacja Srodka trwalego (LT) .

Dostawy Srodkow trwalych pzekazywanych do uzytku r6wnoczeSnie z ich odbiorem powinny byc
dokumentowane fakturami dostawc6w wystawionymi zgodnie z zawartymi umowami I spozqdzonymi
w oparciu o wyniki postqpowania o udzielenie zam6wienia publicznego zawarte w protokole
postgpowania lub dokumentacji podstawowych czynnoScizwiqzanych z postgpowaniem loraz
dolqczonych do nich dowod6w pzyjgcia Srodka tnrualego.

Odbi6r rob6t budowlanych powinien byc udokumentowany protokolem odbioru wykonanych i
przekazanych rob6t , element6w robot lub obiekt6w podpisanych przez inspektora nadzoru . W
przypadku ustalenia wynagrodzenia na podstawie kosztorysu umownego , inspektor nadzoru lub
odpowiedzialny pracownik powinien sprawdzid prawidlowo6d spozqdzenia kosztorysu zalqczonego do
faktury wykonawcy kosztorysu .

Dow6d OT zawiera;
-nazwQ Srodka tnrvalego,
- charakterystykg Srodka trwalego wraz z jego cechami uZytkowymi, czy technicznymi,
- wartoS6 Srodka trwalego na ktorq sklada siq warto6c poczqtkowa (tj: ogol koszt6w poniesionych
pzez jednostkq za caly okres budowy, montazu, ulepszenia i pzystosowania skladnika aktyw6w do
u2ytkowania, niepodlegajqcy odliczeniu podatek VAT, koszt zaciqgniqtych zobowiqzafi ) Dodatkowo
cenq powiqksza siq o koszt transportu, zaladunku i wyladunku, monta2u i rozruchu technicznego )
- okreSlenie miejsca u2ytkowania Srodka trwalego,
- ustalenie osoby odpowiedzialnejza gospodarkq Srodkami trwatymi.
Dow6d OT zatwierdza: kierownik jednostki (W6jt Gminy), glowny ksiqgowy (Skarbnik Gminy)
Dokument zawiera r6wnie2 podpisy os6b zaangaZowanych podczas oddania Srodka trwalego do
uZytkowania.
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Dow6d OT podlega ewidencji synietycznej, do kt6rego wystawia siq dokument Polecenia ksiqgowania.
W celu dokonania ewidencji Srodka trwalego nale2y trwale nada6 numer inwentazowy, symbol ukladu
klasyfikacyjnego oraz okre5li6 stopg umorzenia.
Dowod LT slu2y likwidacji Srodka trwalego, dlatego musi jednoznacznie identyfikowac likwidowany
Srodek trwaly. Dokument musi zwiera6 numer inwentarzowy oraz dane ksiqgowe umoZliwiajqce jego
likwidacjg.
Do zlikwidowania Srodka tnrvalego kierownik jednostki powoluje Komisjg likwidacyjnq, kt6ra
podejmujqc decyzjq o likwidacji musi poda6 przyczynQ likwidacji oraz okre6lic spos6b fizycznej
likwidacji Srodka tnrvalego. Poza podpisami czlonk6w Komisji decyzjq o likwidacji Srodka tnrualego
zatwierdzajq: Kierownik jednostki (wojt) i gl6wny ksiggowy (skarbnik ).
Likwidacja Srodka trwalego w ujgciu ksiqgowym zaleZy od okolicznoSci i przyczyn powodujqcych te
likwidacje. Mo2e by6 spowodowana naturalnymi pzyczynami gospodarczymi .lub zdazeniami
losowymi - trudnymi do przewidzenia (kradzie2, poZar, pow6dZ).'

2.Ewidencja analityczna Srodk6w trwatych powinna zapewni6 mozliwoSd ustalenia :

. zaklualizowanej warto6ci poczqtkowej , stawki amortyzacyjnej i dotychczasowego umozenia dla
kazdego Srodka tnralego

. identyfikacjgjednostkowq

. klasyfikaciq Srodk6w trwalych umozliwiaiqcq prawidlowe obliczenie umorzenia

. daty pzyiqcia do uzytkowania i daty zakupu

. kwoty odpisu amortyzacyjnego za dany rok obrotowy i narastaiqco za okres dokonywania tych
odpisow

. daty likwidacji oraz jej Wzyczyne albo daty zbycia

Ewidencjq analitycznq (szczegolowq) prowadzi siq w formie:
r ksiqgi inwentazowej maiqtku tnralego,
. szczeg6lowych kart obiektow inwentazowych,
. zakiadowych ksiq2ek Srodkow truvalych.

Ksiqgq inwentazowq, stanowiqcq ewidencj? poszczeg6lnych obiektow inwentarzowych Srodk6w
trurafych, prowadzi sig komputerowo - lqcznie dla wszystkich Srodk6w trwalych bez wzglgdu na ich
klasyfikacjq rodzajowq, albo oddzielnie dla poszczeg6lnych grup rodzajowych obiekt6w, pod
warunkiem 2e te same numery nie powtazajq siq w poszczeg6lnych ksiqgach inwentarzowych.
Zapis6w przychod6w Srodkow trwalych w ksiqdze inwentarzowej dokonuje siQ w pozqdku
chronologicznym. W razie postawienia Srodka tnrualego w stan likwidacji, jego nieodplatnego
przekazania lub przekwalifikowania do Srodkow obrotowych, w ksiqdze inwentazowej dokonuje sig
wyksiqgowania danego Srodka trwalego.
Ewidencja szczeg6lowa powinna by6 prowadzona w ksiqzce Srodk6w trwalych ( ksigdze
inwentarzowej) - ktora zawiera wykaz wszystkich Srodkow trwalych i ujmuje pzychody Srodk6w
trwalych w pozqdku chronologicznym, natomiast rozchody odnotowuje w poszczegolnych pozycjach .

Ewidencjg obiektow , prowadzi siq oddzielnie dla kazdego obiektu pzez caly okres jego uzytkowania .
Dane zawarte w ewidencji szczegolowej Srodkow tnvalych powinny by6 na bie2qco aktualizowane o
wszystkie zmiany dotyczqce stanu , charakterystyki , miejsca uZytkowania , warto6ci poczqtkowej .
Zwiqkszenia izmniejszenia stanu Srodkow tnrualych dokonuje siq na podstawie prawidlowego
udokumentowania pzyjgcia i rozchodu Srodka trwalego .

Zwiqkszenie stanu Srodk6w tnrualych nastqpuje niezwlocznie po zakofczeniu realizacji
pzeds iqwzi gcia inwestf cyj nego oraz po rozl iczen i u na klad6w fi na n sowych

2. lnwentaryzacja
Jednostka przeprowadza na podstawie Zazqdzenia W6jta Gminy Starcza na ostatni dziefi kazdego
roku obrotowego inwenta ryzaqq:

a) aktyw6w pieniqznych (z wyjqtkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papier6w
wartoSciowych, rzeczowych skladnik6w aktyw6w obrotowych, Srodk6w trwalych, z
zastze2eniem pkt 3, maszyn i uz4dzei' wchodzqcych w sklad Srodk6w trwalych w budowie -

drogq spisu ich ilo5ci z natury, wyceny tych ilo6ci, por6wnania wartoSci z danymi ksiqg
rachunkowych oraz wyjaSnienia i rozliczenia ewentualnych r62nic,
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. Inwentaryzacjg drogE spisu z natury obejmuje siq r6wniez znajdujqce sig w jednostce
skladniki aktyw6w, bgdqce wlasnoSciq innych jednostek, powiezone jej do spzeda2y, pnechowania,
pzetwazania lub uZywania, powiadamiajqc te jednostki o wynikach spisu.
r Inwentaryzacig przeprowadza siq w nastqpuiqcych terminach:

a) w dniu 31 grudnia kazdego roku obrotowego - spis z natury aktyw6w pieniqznych (z
wyjqtkiem zgromadzonych na rachunku bankowym),

b) na koniec roku obrotowego {rogq otzymania od bank6w i uzyskania od kontrahent6w
potwierdzefi prawidlowoSci wykazanego w aktywach jednostki stanu aktyw6w finansowych
zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz przechowywanych przez inne jednostki,
nale2noSci,

c) na koniec roku obrotowego - spis z natury nie zuzytych zapas6w materialow, towarow,
produkt6w gotowych i polproduktow, ktore zgodnie z zakladowym planem kont zostaty
zaliczone w koszty w momencie zakupu lub wytworzenia,

d) raz w ciqgu czterech lat - spis z natury Srodk6w trwatych oraz maszyn i urzqdzefi
wchodzqcych w sklad 5rodk6w trwatych w budowie, znajdujqcych sig na terenie
stze2onym,

e) uznaje siq, 2e wszystkie Srodki trwale znajdujqce siq w ewidencji i u2ytkowaniu jednostki
znajdujq siq na terenie strze2onym.

. Inwentaryzacjg skladnik6w aktywow -zwylqczeniem aktywow pieniqznych, papier6w
wartoSciowych, produktow w toku produkcji oraz materiat6w, towarow i produktow gotowych, naleZy
tozpoczqc nie wczeSniej niZ 3 miesiqce przed koricem roku obrotowego, a zakonczy6 do 15 dnia
nastgpnego roku, ustalenie zaS stanu nastqpilo przez dopisanie lub odpisanie od stanu stwierdzonego
drogq spisu z natury lub potwierdzenia salda - pzychod6w i rozchod6w (zwigkszei i zmniejszefi),
jakie nastqpily miqdzy datq spisu lub potwierdzenia a dniem ustalenia stanu wynikajqcego z ksiqg
rachunkowych, przy czym stan wynikajqcy z ksiqg rachunkowych nie moze by6 ustalony po dniu
bilansowym.
. Inwentaryzacje, pzeprowadza siq r6wnie2 na dzieri zakohczenia dzialalno5ci pzez
jednostkg orazna dzien poprzedzlqcy postawienie jej w stan likwidacji lub upadlo6ci. W pzypadku
polqczenia lub podzialu jednostek, strony mogE w drodze umowy pisemnej odstqpi6 od inwentaryzacji.
r Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji nalezy odpowiednio udokumentowa6 i
powiqzad z zapisami ksiqg rachunkowych. Ujawnione w toku inwentaryzacji roznice miqdzy stanem
zeczywistym a stanem wykazanym w ksiqgach rachunkowych naleZy wyja5ni6 i rozliczye w ksiggach
rachunkowych tego roku obrotowego, na kt6ry pzypadal termin inwentaryzacji.

3. Metody wyceny aktyw6w i pasywow oraz ustalenie wyniku finansowego

1. Aktywa i pasywa wycenia siq nie rzadziej ni2 na dzieh bilansowy w spos6b
nastqpujqcy:
a) Srodki truvale oraz warto6ci niematerialne i prawne - wedlug cen nabycia lub kosztow

wytwozenia, lub wartoSci pzeszacowanej (po aktualizacji wyceny Srodkow trwalych),
pomniejszonych o odpisy amortyzacyjne lub umozeniowe, a takZe o odpisy z tytulu trwalej
utraty wartoSci,

b) nieruchomo5ci oraz warto5ci niematerialne i prawne zaliczane do inwestycji - wedlug zasad
stosowanych do Srodk6w tnrualych oraz warto5ci niematerialnych i prawnych, okreSlonych w
pkt 1 oraz w art. 31 , art.32 ust. 1-5 i art. 33 ust. 1 lub wedlug ceny rynkowej bqdz inaczej
okre6lonej wartoSci godziwej,

c) Srodki tnruale w budowie - w wysoko6ci ogolu kosztow pozostajqcych w bezpoSrednim zwiqzku
z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytulu tnvalej utraty wartoSci,

d) udzialy w innych jedpostkach oraz inne niZ wymienione w pkt 1a inwestycje zaliczone do
aktywow trwalych - wedlug ceny nabycia, pomniejszonej o odpisy z tytulu trwalej utraty
wartoSci lub wedlug warto5ci godziwej; wartoSc w cenie nabycia mo2na przeszacowa6 do
wartoSciw cenie rynkowej, a ro2nicq zprzeszacowania rozliczye zgodnie z art. 35 ust. 4,

e) udzialy w jednostkach podporzqdkowanych - wedlug zasad okreSlonych w pkt 3, z tym 2e
udzialy zaliczane do aktyw6w trwatych mogq byc wycenione metodq praw wlasnoSci, z
uwzglqdnieniem zasad wyceny okreSlonych w art. 63,

0 inwestycje kr6tkoterminowe - wedlug ceny (warto5ci) rynkowej albo wedlug ceny nabycia lub
ceny (warto6ci) rynkowej, zale2nie od tego, kt6ra z nich jest niZsza, a kr6tkoterminowe
inwestycje, dla kt6rych nie istnieje aktywny rynek w inny spos6b okre6lonejwarto6ci godziwej,

g) tzeczowe skladniki aktyw6w obrotowych - wedlug cen nabycia lub kosztow wytwozenia nie
wy2szych od cen ich sprzedaZy netto na dziei bilansowy,
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h)
i )

J )
k)
r)

naleznosci i udzielone poiyczki - w kwocie wymaganej zaplaty, z zachowaniem ostro2noSci,
zobowiqzania - w kwocie wymagajqcej zaplaty, przy czym zobowiqzania finansowe, kt6rych
uregulowanie zgodnie z umowE nastqpuje drogq wydania aktyw6w finansowych innych ni2
Srodki pieniqzne lub wymiany na instrumenty finansowe - wedlug warto6ci godziwej,
rezervvy - w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej warto6ci,
udzialy (akcje) wlasne - wedlug cen nabycia,
kapitaly (fundusze) wlasne, z wyjqtkiem udzial6w (akcji) wlasnych, oraz pozostale aktywa i
pasyltra - w wartoSci nominalnei.

Z. Cena nabycia, o kt6rej mowa w ust. 1, to cena zakupu skladnika aktyw6w, obejmujqca
kwotg naleznq sprzedajEcemu, bez podlegajqcych odliczeniu podatku od towarow i uslug oraz
podatku akcyzowego, a w przypadku importu powiqkszona o obciqzenia o charakteze
publicznoprawnym oraz powiqkszona o koszty bezpoSrednio zwi4zane z zakupem i przystosowaniem
skladnika aktyw6w do stanu zdatnego do u2ywania lub wprowadzenia do obrotu, lqcznie z kosztami
transportu, )ak te2 zaladunku, wyladunku, skladowania lub wprowadzenia do obrotu, a obniZona o
rabaty, opusty, inne podobne zmniejszenia i odzyski. Jezeli nie jest mo2liwe ustalenie ceny nabycia
skladnika aktyw6w, a w szczegolnoSci pzyjgtego nieodplatnie, w tym w drodze darowizny - jego

wyceny dokonuje siq wedlug ceny spzedazy takiego samego lub podobnego przedmiotu.
3. Za cenq (wartoSi) spzeda2y netto skladnika aktywow pzyjmuje siq moZliwq do
uzyskania na dziefr bilansowy ceng jego sprzeda2y, bez podatku od towarow i uslug i podatku
akcyzowego, pomniejszona o rabaty, opusty i inne podobne zmniejszenia oraz koszty zwiqzane z
pzystosowaniem skladnika aktyw6w do sprzedaZy i dokonaniem tej sprzedaZy, a powiqkszonq o
naleznq dotacjg pzedmiotowq. Jezeli nie jest moZliwe ustalenie ceny spzedaZy netto danego
sktadnika aktyw6w, nale2y w inny spos6b okre5li6 jego wartoSc godziwq na dzieh bilansowy.
4. Za warto56 godziwq przyjmuje siq kwotg, za )akqdany skladnik aktyw6w moglby zosta6
wymieniony, a zobowiqzanie uregulowane na warunkach transakcji rynkowej, pomiqdzy
zainteresowanymi i dobze poinformowanymi, niepowiqzanymi ze sobq stronami. WartoSc godziwq
instrumentow finansowych znajdujqcych siq w obrocie na aktywnym rynku stanowi cena rynkowa
pomniejszona o koszty zwi4zane z przeprowadzeniem transakcji, gdyby ich wysoko66 byla znaczqca.
Ceng rynkowq aktyw6w finansowych posiadanych pzez jednostkq oraz zobowiqzan finansowych,
ktore jednostka zamieza zaciqgnqe, stanowi zgloszona na rynku bieZqca oferta kupna, natomiast
cenq rynkowq aktyw6w finansowych, ktore jednostka zamieza naby6, orazzaciqgniqtych zobowiqzah
finansowych stanowizgloszona na rynek bieZEca oferta spzeda2y.
5. Trwala utrata wartoSci zachodzi wtedy, gdy istnieje duZe prawdopodobiefistwo, 2e
kontrolowany przezjednostkq skladnik aktywow nie przyniesie w przyszloSci w znaczqcei czqSci lub w
caloSci przewidywanych korzySci ekonomicznych. Uzasadnia to dokonanie odpisu aktualizujqcego
doprowadzajEcego wartoSc skladnika aktyw6w wynikajqcq z ksiqg rachunkowych do ceny sprzedaZy
netto, a w przypadku jej braku - do ustalonej w inny sposob wartoSci godziwej.
6. Cena nabycia i koszt wytworzenia Srodk6w trwalych w budowie, Srodk6w trwalych oraz
warto5ci niematerialnych i prawnych obejmuje ogol ich koszt6w poniesionych przez jednostkq za
okres budowy, monta2u, przystosowania i ulepszenia, do dnia bilansowego lub przyjqcia do uZywania,
w tym r6wnieZ:

. niepodlegaiacy odliczeniu podatek od towar6w i uslug oraz podatek akcyzowy,

. koszt obslugi zobowi4zan zaciqgniqtych w celu ich finansowania i zwi4zane z nimi r62nice
kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytulu.

7. Na dzieh nabycia lub powstania ujmuje siq w ksiggach rachunkowych nabyte lub
powstale:

r zapasy rzeczowych skladnik6w aktyw6w obrotowych - wedlug cen nabycia lub kosztow
wytworzenia,

. nale2noSci i zobowiqzania, w tym rownieZ z tytulu po|yczek - wedlug wartoSci nominalnej.

g. Ewidencjq iloSciowo - wartoSciowq prowadzi sig dla sktadnik6w majqtku trwalego -

Srodkow trwatych, wartoSci niematerialnych i prawnych.
9. Srodki trwale i Srodki trwale o charakteze wyposaZenia podlegajq ewidencji i lo6ciowo -

warto5ciowej i iloSciowej. Ewidencjq iloSciowq i iloSciowo - warto5ciowq prowadzi sekcja finansowo -

ksiggowa w ksiqdze wyposa2enia.
10 . Nie obejmuje siq ewidencjq iloSciowq i ilo6ciowo - wartoSciowq rzeczowych Srodkow o
kr6tkim okresie u2ytkowania i warto6ci w cenie zakupu nie pzekraczajqcei 500,00 zl. W momencie
zakupu lub wydania do u2ywania warto66 tych zakupow zalicza siq w koszty w 100%.
1 1 . Ewidencjq iloSciowq niskocennych pzedmiotow w u2ytkowaniu (skladniki majqtkowe o
warto5ci od 500,00 zl do 1.000,00 zl) obejmuje siq migdzy innymi:
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. narzedziawarsztatowe,

. drobny sprzqt niezbqdny do prowadzenia zaiq6 lekcyjnych,

. drobny spzqt gospodarczy,
r drobny sprzgt biurowy,
. drobny spzqt kuchenny,
o poSciel, zaslony, firany, rgczniki.

12. Ewidencjg iloSciowo - wartoSciowq prowadzi siq dla pozostalych Srodk6w tnivalych o
charakteze wyposazenia o warto5ci od 1.000,00 z{ do 10.000,00 zl iewidencjonuje siq je na koncie
013 - pozostale Srodki tnvale.
13 . Ewidencjq ilo5ciowq Srodk6w trwalych powyzej 10.000,0021 prowadzi siq na koncie
01 1-Srodki trwale.
14. Srodki trwale stanowiqce wtasno6c
terytorialnego otzymane nieodplatnie, na podstawie
wartoSci okreSlonej w decyzji.
15 . W Urzqdzie Gminy pzyjmuje sig liniowq metodq umazania dla wszystkich skladnik6w
majqtku umazanych stopniowo.
Stawki amortyzacji ( umorzenia Srodk6w trwalych) pzyjmuje siq te same co w ustawie o podatku
dochodowym od os6b prawnych, poniewa2 kalkulacje wewnqtzne dotyczqce u2ytkowanie Srodkow
trwalych nie odbiegajq znaczqco od okres6w u2ytkowania podanych w ustawie o podatku
dochodowym os6b prawnych.
1 6 . Srodki truvate oraz wartoSci niematerialne i prawne umarza siq poczqwszy od
pierwszego dnia miesiqca nastgpujqcego po miesiqcu, w kt6rym Srodki trwale oraz warto5ci
niematerialne i prawne przyjqto do u2ywania, zgodnie z zasadami okreSlonymi w ustawie o
rachunkowo6ci, przy zastosowaniu stawek okreSlonych w przepisach o podatku dochodowym od os6b
prawnych. Odpis6w umorzeniowych dokonuje siq jednorazowo za okres calego roku na ostatni dzieh
roku.
17. Warto5ci niematerialne i prawne o wartoSci nie przekraczalEcej wielkoSci okre5lonej w
przepisach o podatku dochodowym od os6b prawnych, dla kt6rych odpisy amortyzacyjne sq
uznawane za koszty uzyskania pzychodu w 100% ich wartoSci w miesiqcu oddania do uZywania
podlegajq umozeniu w petnej wartoSci po1zez spisanie w koszty, w miesiqcu pzyjqcia ich do
u2ywania.
18. Jednorazowo, poprzez spisanie w koszty miesiqca pzyjgcia do u2ywania, umaza slg:
o odzie?iumundurowanie,
r meble i dywany,
. pozostale Srodki trwale (wyposazenie) oraz wartoSci niematerialne i prawne o wartoSci

niepzekraczajqcej wielkoSci ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od os6b prawnych,
dla kt6rych odpisy amortyzacyjne uznawane sE za koszt uzyskania przychodu w 100% ich
wartoSciw momencie oddania do uZywania.

1 9 . W pzypadku mebli o warto6ci powyzej wielko6ci ustalonej w pzepisach o podatku
dochodowym od os6b prawnych mozna je umaza6 stopniowo.
20. Nie umarza sig grunt6w oraz d6br kultury.
21. WartoSd poczqtkowa Srodkow trwalych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe
podlegajq aktualizacji zgodnie z zasadami okreSlonymi w odrqbnych przepisach, a wyniki aktualizacji
sq odnoszone na fundusz.
22. Konto 080 - Inwestycje(Srodki trwale w budowie), stosuje siq pzy rozliczaniu kosztow
inwestycji modernizacyjnych, inwestycji budowlanych lub zakup6w gotowych d6br inwestycyjnych
wymagajqcych uprzednio monta2u lub remontu. Zakupy gotowych Srodk6w trwalych nie
wymagajqcych monta2u mogq by6 bezpoSrednio ksiggowane na koncie 011 - Srodki trwale.

v. ZASADY OBTEGU OOXUUeUTOW KSIEGOWYCH

1. Systemem przekazynrania dokument6w
Obieg dokument6w ksiqgowych jest systemem przekazywania dokument6w od chwili ich
sporzqdzania wzglqdnie wplywu do jednostki z zewnEtrz, a2 do momentu ich zakwalifikowania i ujqcia
w ksiqgach rachunkowych.
Bez wzglgdu na rodzaj dokumentu nale2y zawsze dqLy6, aby ich obieg odbywal siq najkr6tsza drogq.
W tym celu nale2y stosowad nastqpujqce zasady obiegu dokumentow ksiggowych:
- zasadq terminowoSci - polegajqcq na przestzeganiu ustalonych terminow przekazywania
dokument6w, tj. niezwlocznie po ich otzymaniu, wystawieniu czy wykorzystaniu, do pracownik6w,

Skarbu Pafrstwa lub jednostki samozqdu
decyzji WlaSciwego organu, sq wyceniane w
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kt6rych dotyczq. Ostateczne zaksiggowanie operacji gospodarczych danego miesiqca musi
umo2liwia6 terminowe spozqdzanie sprawozdah i deklaracji,
- zasadq systematycznoSci - polegajqca na wykonywaniu czynnoSci zwiqzanych z obiegiem
dowod6w ksiggowych w spos6b systematyczny i ciqgly,
- zasadq samokontroliobiegu - polegajqcq na bezkolizyjnym obiegu dokument6w pomiqdzy osobami
uczestniczqcymi w systemie obiegu, nawzajem siq kontrolujqcych,
- zasadq odpowiedzialnoSci indywidualnej - imienne wyznaczenie os6b odpowiedzialnych za
konkretne czynno6ci przynaleZne do systemu obiegu dokument6w, przekazywanie dokument6w tylko
do tych komorek organizacyjnych, kt6re istotnie korzystajq zawartych w nich danych i sq kompetentne
do ich sprawdzenia.

2. Dokumenty finansowo - ksiqgowe zewngtrzne winny mie6 nastgpuj.tcy obieg w jednostce :

- sekretariat - gdzie sE rejestrowane w dzienniku korespondencji, kt6ry niezwlocznie
przekazujeje do :

- referatu wla6ciwego do prowadzenia spraw , gdzie sprawdzane sq pod wzglqdem
merytorycznym i opiniowane w zakresie zam6wiefi publicznych , kt6ry po
sprawdzeniu niezwlocznie przekazuje je do :
- ksiqgowoSci bud2etowej , gdzie dokumenty finansowo - ksiqgowe sprawdzane sq pod

wzglqdem formalno - rachunkowym i pzedk{adane do zatwierdzenia do
wyp{aty

- dokumenty zaopiniowane pod wzglqdem merytorycznym , w zakresie zam6wieri
publicznych , pod wzglqdem formalno - rachunkowym i zatwierdzone do wyplaty sq podstawq do

dokonania zaplaty i ksiqgowania .

Druki L-4 pracownik6w pracownicy przedkladajq Sekretazowi Urzqdu Gminy w terminie do 7 dni
od daty wystawienia . Druki przekazywane sq do ksiggowoSci celem naliczenia Swiadczenia iwyplaty /
wymagany podpis idata.

Wniosek o ZaSwiadczenie o zatrudnieniu iwynagrodzeniu pracownik sklada w komorce ds. kadr,
gdzie wypelnione sq informacje zwi4zane z zawarlq umowE, a nastqpnie kierowane do ksiqgowoSci,
gdzie wypelniane sE informacje dotyczqce wynagrodzenia. Po prawidlowo wypelnionym
zaSwiadczenia, dokument pzekazuje sig do zatwierdzenia Skarbnikowi iW6jtowi Gminy.

3. Udostgpnianie danych i dokument6w
Udostqpnienie sprawozdari finansowych i budzetowych oraz dowodow ksiqgowych, ksiqg

rachunkowych i innych dokumentow z zakresu rachunkowoSci jednostki ma miejsce w siedzibie
jednostki lub upowa2nionej przez niego osoby za zgodE kierownika jednostki. Udostqpnienie
dokumentacji ksiggowej poza siedzibq jednostki mo2e nastqpi6 wylqcznie po uzyskaniu pisemnej
zgody kierownika jednostki i pozostawieniu pisemnego pokwitowania zawierajqcego spis wydanych
dokument6w

VI. PROCEDURA POSTEPOWANIA W ZAKRESIE WINDYKACJI NALEZNOSCI Z
TYTULU PODATKOW LOKALNYCH, PODATKU ROLNEGO I LESNEGO ORAZ
LIKWIDACJI NADPLAT:

I. Kontrola terminowej realizacji zobowiqzafi i likwidacii nadplat

Zaleqlo5ci
1. Kontrolg terminowej realizacji zobowiqzah wykonuje siq przez analizq kont podatnik6w, wedlug

stanu na koncie kazdego kwartalu, po zaksiqgowaniu wszystkich wplat, zwrot6w, pzypis6w i

odpis6w pzypadajqcych do koica analizowanego okresu.
2. Kontrola kont winna by6 dokonana w terminie nie dlu2szym niZ 30 dni po uplywie kazdego

kwartalu.
3. Kontroli terminowej realizacji zobowiqzan dokonuje pracownik, kt6ry dokonuje wymiaru podatku w

porozumieniu z pracownikiem odpowiedzialnym za ksiqgowanie podatkow w programie TAKSER.

Osoba prowadzqca analitycznq ewidencje ksiqgowq dokonuje przeglqdu zapis6w kont podatnikow

w zbiorze, sprawdzajqc czy nale2no6ci zostaly zaplacone oraz czy nie wystgpuje na koncie

nadolata.
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4. Jezeli podatnik nie zaplacil nbleZno5ci w terminie platnoSci podatku lub raty i do korica miesiqca,
w kt6rym, przypada ta platnoSc, osoba zobowiqzana do prowadzenia ewidencji spozqdza, nie
p62niej niz po uplywie 30 dni od dnia kontroli, upomnienia, kt6re wysyla siq do dluanika za
ootwierdzen iem odbioru.
Koszty upomnienia wynoszE czterokrotnq warto56 oplaty dodatkowej pobieranej przez ,,
Pocztg PolskE" za polecenie przesylki listowej.

5. Dopuszcza sig wstrzymania sporzqdzenia upomnienia do dlu2nika jezeli Podatnik sam zglosil
siq do Urzgdu Gminy lub powiadomil go telefoniczne, i2 ureguluje zobowiqzanie w terminie
p6zniejszym. Na tg okolicznoS6 pracownik referatu wymiaru podatkowego spozqdza notatkq
slu2bowq, w kt6rej strona podaje termin p6zniejszego - ostatecznego uregulowania zobowiqzania.
Jezeli dluznik nie wywiqzuje siq z tych ustalei, postqpuje siq zgodnie z pkt 5-7.

6. Tryb dorgczenia wezwah, pism uzqdowych, decyzji, nakaz6w platniczych oraz postqpowania w
wypadku niemo2no5ci ich dorqczenia podatnikom regulujq przepisy arl. 144- 154c ustawy z dnia
29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa.

7. Upomnienie sporzqdza sig w dw6ch egzemplarzach, oryginal otzymuje zobowiqzany, a kopia
pozostaje w aktach.

8. Upomnienia numerowane sq narasrajEco w danym roku kalendazowym i wprowadzane do
ewidencj i  upomnieh.

9. Upomnienia podpisuje Skarbnik Gminy lub upowazniony pracownik

10. Upomnienia wysyla sig za poSrednictwem poczty (pzesylkq poleconq za potwierdzeniem
odbioru). Potwierdzenie odbioru dol4cza siq do wyslanej kopii upomnienia.

11. Na karcie podatnika umieszcza sig adnotacje o wystawieniu upomnienia oraz datq odbioru
upomnienia

12. W pzypadku odroczenia terminu platno5ci zobowiqzania podatkowego lub rozloZenia na raty, na
koncie podatnika umieszcza siq stosowna adnotacjq.

'13. W przypadku, gdy podatnik w terminie okre6lonym w decyzji nie dokonal zaplaty odroczonego
podatku lub zalegloSci podatkowejwraz z odsetkami zazwlokg lub nie zaplacil kt6rejkolwiekzrat,
na jakie zostal rozlo2ony podatek lub zalegloSc podatkowa wraz z odsetkami za zwlokq, termin
platnoSci podatku lub zalegloSci podatkowej objqtej odroczeniem lub ratq staje siq odpowiednio
termin okreSlony we art. 49 S 1-3 ustawy Ordynacja podatkowa.

14. Je|eli zalegloSci objgte upomnieniem nie zostaly w caloSci zaplacone, co najmniej 1 raz w roku
na kwoty zalegle, spozqdza sig tytuly wykonawcze.

15. O kazdej zmianie stanu zaleglo6ci objqtej tytulem wykonawczym lub calkowitej likwidacji tej
zaleglo5ci zawiadamia siq niezwlocznie UzEd Skarbowy.

16. Sposob postqpowania z zalegloSciami pzedawnionymi okreSlajq przepisy art..70 g 1- 70a
Ordynacji podatkowej. Nd te okolicznoS6 spozqdza siq notatkg i dokonuje od[psu.

Nadplatv
Powstale nadplaty na kontach podatkowych likwiduje siq w spos6b podany ponizej:
1) Nadplaty podlegajqzaliczeniu z uzqdu na poczet zalegfoSci podatkowych wraz z odsetkami za

zwlokg oraz bieZqcych zobowiqzai podatkowych, a w razie ich braku podlegajq zwrotowi z
uzgdu, chyba, ze podatnik zlozy wniosek o zaliczenie nadplaty w caloSci lub czgsci na poczet
pzyszlych zobowiqzafi podatkowych, zzastzeZeniem pkt. 2

2) Nadplaty, ktorych wysokoS6 nie przekracza wysokoSci koszt6w upomnienia w
postgpowaniu egzekucyjnym, podlegajq z urzqdu zaliczeniu na poczet zalegloSci podatkowych
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wraz z odsetkami za zwlokq'oraz bie2qcych zobowiqzari podatkowych, a w razie ich braku- na
poczet pzyszlych zobowiqzah, chyba 2e podatnik wystqpi o ich zwrot.

3) Jezeli nadplata zostanie zaliczona na niewymagalne jeszcze zobowiqzanie podatkowe tego

samego rodzaju, to pzy najblizszym wymiaze tego zobowiEzania potrqca siq kwotq nadplaty,
zmniejszajqc odpowiednio saldo na koncie podatnika.

4) W celu dokonania zwrotu lub zaliczki nadptaty na inne zobowiqzania podatkowe albo przelania jej

na inny rachunek, na wniosek podatnika, sporzqdza sig polecenie ksiqgowania.
5) Postanowienie zawarte w pkt. 2 stosuje siq odpowiednio do zaliczenia nadplaty inkasenta.

l.Wyciqgiz rachunk6w bankowych, polecenia ksiqgowania, dowody wplat, zwrotow oraz
przeksiqgowari stanowiqce podstawq ksiqgowania udokumentowania zapis6w ksiqgowych w
analitycznejewidencji podatkowej, przechowuje sig w porzqdku chronologicznym za
poszczeg6lne miesiqce.
2.Wglqd do kont mogq mie6 kierownik jednostki (WOJT Gminy), gl6wny ksiggowy (Skarbnik
Gminy), pracownik odpowiedzialny za wymiar lub ewidencje podatku, podatnik, przedstawiciel
organow kontroli i organow Scigania, w obecnoSci pracownika prowadzqcego ewidencjq
podatk6w i oplat.

W sprawie nieuregulowanych w niniejszej instrukcji zastosowanie majq przepisy prawne powszechnie
obowiqzujqce.

il. Procedura kontroli wewngtrznej w zakresie prowadzenia egzekucji zalegloSci
podatkowych

s7.
1. Objqe kontrolq wewnqtrznq wyrywkowo terminowoSc zaptaty zobowiEzah pieniqznych w
zakresie placenia nastqpujqcych podatk6w:

a. od os6b prawnych w zakresie placeni nastgpujqcych podatk6w:
- podatek od nieruchomoSci
-podatek od Srodk6w transportowych
- podatek rolny
- podatek leSny
b. od os6b fizycznych w zakresie placenia nastqpujqcych podatk6w:
- podatek od nieruchomo5ci
-podatek od Srodk6w transportowych
- podatek rolny
- podatek le5ny

2. Ustali6, czy na nale2noSci nie zaplacone w terminie okreSlonym w decyzjach lub wynikajqcych z
przepisu prawa zostaly wyslane zobowiqzanym upomnienia z zagro|eniem wszczgcia
egzekucji, zgodnie z terminami okreSlonymi w Rozdziale | -S 1, punkt 4 i 7 niniejszego
zazqdzenia.
3. Sprawdzic wyrywkowo wyslane upomnienia oraz prowadzonq ewidencjg tych upomniefi.
4. Sprawdzic wyrywkowo otrzymane potwierdzenia odbioru upomnienia i czy w przypadku
nie otzymania potwierdzenia odbioru upomnienia w ciqgu dwudziestu dni od daty
nadania jest skladana reklamacja w siedzibie poczty polskiej.
5. Sprawdzi6 wyrywkowo terminowoS6 wystawianiatytul6w wykonawczych
do Urzqd6w Skarbowych otaz prowadzonq ewidencjg.
6.Ustali6, czy inspektor ds. KsiqgowoSci podatkowej wsp6lpracuje z Uzqdami Skarbowymi
w sprawach zwiqzanych ze sposobem zalatwiania wniosk6w egzekucyjnych.
7. Ustalic czy inspektor ds. ksiqgowoSci podatkowej zawiadamia na bie2qco organ egzekucyjny o
kazdej zmianie wysokoSci egzekwowanej naleZno6ci, jejodroczeniu, rozlozeniu na raty,
umorzeniu lub zaplaceniu.
8. Prowadzid wla6ciwy nadzor nad pracami organu podatkowego do kt6rego
obowiqzk6w miqdzy innymi nalezy systematyczne kontrole terminowoSci zaplaty oraz do
przesy{ania tytulow wykonawczych do organu egzekucyjnego, zgodnie z terminami okreSlonymi w
Rozdziale l. $ l,punkt 4 i 7 niniejszego zarzqdzenia.
g.Sprawdzi6 czy prowadzone sE przez organ podatkowy inne rodzaje egzekucji nie wynikajqce z
pzepisow o postqpowaniu egzekucyjnym w administracji, np. rozmowy z podatnikami
zalegalqcymi z placeniem podatkow, w czasie kt6rych mo2na ustali6 przyczyny wystgpowania
zaleg{oSci.

str. 30



VII. SYSTEM OCHRONY DANYCH W JEDNOSTCE

1. Ochrona zbior6w ksi4g rachunkowych

Ochrong przed dostgpem os6b nieupowaZnionych, w kt6rych przechowuje siq zbiory ksiqgowe
zapewniajq pomieszczenia zamykane na dwa zamki, Dodatkowym zabezpieczeniem dla
pzechowywanych dokument6w sq metalowe szafy zamykane na klucz.
Pomieszczenia pr4eznaczone do archiviowania dokumentacji ksiqgowej sq zabezpieczone pzed
po2arem, zaciekami i kradziezq oraz dostqpem osob nieupowaZnionych do informacji zawartych w tej
dokumentacji.
Szczegolnej ochronie poddane sq:

sprzqt komputerowy uzytkowany w Wydziale Finansowym,
ksiqgowy system informatyczny,
system Place
system Ptatnik
system podatkowy,
system Bestia
kopie zapisow ksiqgowych,
ksiegi rachunkowe,
dowody ksiqgowe,
dokumentacja inwentaryzacyjna,
sprawozdania budzetowe i finansowe,

W zwiqzku z zastosowaniem komputerowej techniki prowadzenia ksiqg rachunkowych jednostka

stosuje nastgpujqce zabezpieczenia:
- odporne nazagrozenia noSniki danych;
- systematycznie tworzy rezeruowe kopie zbior6w danych zapisanych na no5nikach
komputerowych, zachowujqc warunek zapewnienia tnrvalo5cizapisu informacji

W celu prawidtowej ochrony ksiqg rachunkowych stosuje siq:
regularne wykonywanie kopii bezpieczehstwa, tzw. backupow na noSnik pendrive nie rzadziei
niZrazw miesiqcu,
odpowiedni poziom zarzqdzania dostqpem do danych pracownik6w na r62nych stanowiskach
(imienne konta uzytkownikow z bezpiecznie przechowywanymi haslami dostgpu, mo2liwoSc
roznicowania dostgpu do baz danych i dokument6w w zaleZno5ci od zakresu obowiqzk6w
danego pracownika),
profilaktykg antywirusowE - opracowane i przestrzegane procedury oraz stosowane programy
zabezpieczjEce,
zabezpieczenia przed atakiem zzewn4trz, tzw. firewalls,
odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych,
systemy podtzymania napiqcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS).

Jednostka twozy rezerwowe kopie zbiorow na komputerowych noSnikach danych, pzestzegajqc
podanych pzez producent6w warunk6w u2ytkowania danych noSnik6w.
Kopie spozqdza siq:

!na koniec tygodnia (System Finansowo-ksiggowy)
!na koniec miesiAca;
!na koniec roku.

Komputerowe no6niki danych, wykorzystywane w jednostce:
dyskietka;
[plyta CD,
plyta DVD;
pendriwe

Dysk twardy jest chroniony pzed dzialaniem:
pola magnetycznego,

- nadmiernejtemperatury,
- wilgotnoSci,
- substancjichemicznych
- otaz innymi uszkodzeniami mechanicznymi.

Na koniec roku obrotowego tre6ci ksiqg rachunkowych przenosi siq na inny komputerowy no6nik
danych (plyte CD), zapewniajqcy trwa{oSc zapisu informacji pzez okres nie krotszy niz 5 lat.
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Dane zabezpieczone sq haslemj z kt6re w kaZdym momencie moZe wygenerowad w systemie i
wydrukowad upowaZniona osoba.
Dane do systemu Finansowo -ksiggowego wprowadzaj pracownicy ksiggowo6ci pod
przyporzqdkowanymi dla nich haslami.
Osoba zatrudniona do obstugi powdro2eniowej Programu Finansowo - ksiqgowego (zatrudniona z
zewnqln) wprowadza dane do komputera lub dokonuje ich korekly oraz dokonuje zamkniqcia ksiqg
rachunkowych pod Scislym nadzorem Skarbnika Gminy lub innego upowaZnionego pracownika
ksiqgowoSci budzetowej lub ksiqgowoS6i podatkowej.

2. Przechowywanie zbiorow
W spos6b trwaly przechowywane sq zatwierdzone sprawozdania finansowe. Dokumentacja placowa,
tj. listy plac, kartoteki wynagrodzef lub inne dowody, na podstawie kt6rych nastgpuje ustalenie
podstawy wymiaru emerytury lub r.enty, pzechowywane sE przez okres nie kr6tszy niz 50 lat, liczqc od
dnia, w kt6rym pracownik pzestal pracowac u platnika skladek na ubezpieczenie spoleczne.
Zatwierdzone roczne sprawozdania finansowe podlegajE trwalemu przechowywaniu.
Pozostale zbiory przechowuje siq przez okres:

dowody ksiqgowe dotyczqce po2yczek, kredytow i innych umow, roszczefi dochodzonych w
postqpowaniu cywilnym, karnym i podatkowym - pzez 5 lat od poczqtku roku nastqpujqcego
po roku obrotowym, w kt6rym operacje, transakcje i postgpowanie zostaly ostatecznie
zakohczone, splacone, rozliczone lub pzedawnione,
dokumentacja pzyjqtego sposobu prowadzenia rachunkowoi;ci-przez okres nie krotszy niz 5
lat od uplywu ich wa2noSci,
dokumenty dotyczqce rgkojmi i reklamacji - 1 rok po terminie uplywu rgkojmi lub rozliczenia
reklamacji,

- ksiggi rachunkowe, dokumenty inwentaryzacyjne oraz pozostale dowody ksiggowe i dokumenty
- pzez okres 5 lat.
Przechowywanie ksiqg rachunkowych na innym no5niku jest dopuszczalne pod warunkiem
zapewnienia odtworzenia ksiqg w formie wydrukow.

Kompletne ksiggi rachunkowe drukowane sq nie p62niej ni2 na koniec roku obrotowego. Za
rcwnoznaczny z wydrukiem uznaje siq pzeniesienie treSci ksiqg rachunkowych na komputerowy
no5nik danych (np. ptyta CD /DVD, pendriwe ), zapewniajqcy trwaloS6 zapisu informacji i mo2liwo56
odtwozenia pzez okres nie krotszy od wymaganego dla pzechowywania ksiqg rachunkowych.
PowyZsze terminy oblicza siq od poczqtku roku nastqpujqcego po roku obrotowym, kt6rego dane
zbiory dotyczq..

vilt. Udostgpnianie danych ksiggowych i innych dokument6w

1. Udostgpnianie dowod6w ksiggowych, ksiqg rachunkowych i innych dokumentow z zakresu
rachunkowo5ci oraz sprawozdan finansowych i budzetowych ma miejsce w siedzibie Uzqdu Gminy,
po uzyskaniu zgody Wojta Gminy lub osoby przez niego upowa2nionej.

lX. Stosowane uproszczenia w ramach przyjgtych zasad rachunkowo6ci

l.Stosownie do pzepisu art.4. Ust. O rachunkowoScijednostka stosuje nastgpujqce uproszczenia,
- zakupione skladniki majqtkowe trwalego u2ytku o przewidzianym okresie u2ywania dluZszym niz rok
i wartoSci poczqtkowej od 50021 do 1.000,0021sqzarachowane w koszty i i objqte ewidencja iloSciowq.
- koszty prenumeraty, rozm6w telefonicznych i innych cyklicznie powtarzajqcych siq operacji sq
odnoszone w koszty w miesiqcu ich stosowania ( otzymania faktury) - z pominigciem konta
migdzyokresowego rozliczenib kosztow
- faktury zakupu dotyczqce bieZqcych wydatk6w ujmowane
po6rednictwem kont rozrachunkowych,

zapisem Wn 4../Ma 201 czuli za

- naliczenia umorzenia skladnik6w majqtkowych tnrualego uZytku o wartoSci od
10.000,0021, kt6re ujmowane sE na konie 013, dokonuje sig w miesiqcu oddania do

1.000,0021 do
u2ytkowania w

100% ich wartoSci poczqtkowej,
- Srodki trwale o warto5ci powyZej '10.000,0021 sq amortyzowane iumarzane liniowo na koniec roku
pzy zastosowaniu stawek umorzeniowych okre6lonych w pzepisach podatkowych
2.Amortyzacje iumorzenie nalicza siq zapisem uproszczonym Wn... Ma.. naliczone amortyzacja i
umorzenie nie powodujq zmian w funduszu jednostki.
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3.Ewidencja i rozliczenie koszt6w jest prowadzona w ukladzie rodzajowym na kontach zespolu 4
koszty wg rodzajow, odpowiednio do wymog6w rachunku zysk6w i strat.

4.Dowody ksiggowe dotyczqce miesiqca sprawozdawczego ewidencjonowane sq pod datq wplywu do
Uzgdu Gminy. W przypadku wplywu dokument6w w terminie p62niejszym, ni2 okres sprawozdawczy,
ktorego dotyczq, stosuje siq poniZsze zasady:

a ) dla sprawozdar'r miesiqcznych do ! Oni" nastqpnego miesiqca,

b) dla sprawozdai rocznych do 20 stycznia.

5.NaleznoSci od os6b prowadzqcych ksiqgi rachunkowe, do kwoty 1.000 zl, jako nieistotne z punktu
widzenia jednostki mogq by6 inwentaryzowane metodq weryfikacji zapisow ksiqgowych.
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X. Zasady ewidencji zadafi (Program6w) realizowanych z udzialem Srodk6w unijnych

Celem prowadzenia rachunkowo6cijest wierne i zetelne pzedstawienie sytuacji majqtkowej i
finansowej projekt6w wspolfinansowanych ze Srodk6w unijnych np.: Regionalny Program
Operacyjny ( RPO ) Program Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW),
Europejski Fundusz Spoleczny Program Operacyjny Kapital Ludzki.

'1. Rokiem obrotowym dla realizacji Projektow dofinansowanych ze Srodk6w unijnych jest okres
roku bud2etowego ,czyli rok kalendarzowy od 01 stycznia do 31 grudnia.
Okresem sprawozdawczym- rozliczeniowym jest kolejno: miesiqc, kwartal, polrocze i rok.
Ksiggi rachunkowe prowadzi sig w jqzyku polskim
Podstawq zapis6w w ksiqgach rachunkowych stanowiq dowody ksiqgowe stwierdzajqce
dokonanie operacji gospodarczej, zwane dowodami zrodlowymi. Zapisy zdazeh
gospodarczych w ksiqgach rachunkowych ujmuje siq chronologicznie.
Wykazane w ksiggach rachunkowych na dzieh ich zamkniqcia stany aktywow i pasyw6w
ujmuje siq w tej samejwysoko5ciw bilansie otwarcia nastqpnego roku obrotowego.
Ksiqgi rachunkowe prowadzi siq metodq komputerowE, ptzy u2yciu programu YUMA
Ksiggi rachunkowe obejmujq zbiory zapisow ksiqgowych, obrotow i sald, kt6re twozq; ksiqgq
gt6wnq, ksiggi pomocnicze, zestawienie obrotow i sald,
Zapisy w ksiqgach rachunkowych dokonuje siq na podstawie dowod6w ksiqgowych:
-zewnqtznych -np. faktur VAT, rachunk6w, wyciqg6w bankowych
- wewnqtznych- np. dowod6w PK (polecenie ksiggowania)
Ka2dy dow6d ksiggowy powinien odzwierciedlac rzeczywisty pzebieg operacji gospodarczej
wolny od blgdow rachunkowych.
Konta syntetyczne -oznaczone sq symbolami trzycyfrowymi, natomiast do kont analitycznych
wprowadza sig analitykq z uwzglqdnieniem podzialek klasyfikacji budzetowej.
Cel I zadanie , a razem znaczenie rachunkowo5ci jest wyraZone w zasadzie jasnego i

rzetelnego obrazu wykorzystaniaizarzqdzania funduszami pomocowymi oraz uzyskanymi
efektami w wyniku realizacji program6w pomocowych .
Dla osiqgniqcia tych cel6w stosuje siq te same zasady, kt6re obowiqzujq podczas realizaqi
calego budZetu, tj.

-zasadg istotnoSci ( z uwzglqdnieniem uproszczeh, jezeli nie wywierajq one istotnego ujemnego
wpiywu na realizacjq zasady jasnego, rzetelnego i wiernego przedstawienia sytuacji finansowej,
-zasadq kasywyrazanqwart.  17, ust.  '1 pkt 1 ustawyof inansach publ icznych, kt6rastanowi,  i2
dochody iwydatki budZetu sq ujmowane w terminie ich zaplaty,
Zasadq memorialu wyrazonq w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowoSci, ktora stanowi, ze koszty i
przychody ujmowane sq w danym roku obrotowym, niezaleZnie od ich zaplaty (w rachunkowoSci
jednostki),
-zasadq ciqgloSci zawartqw art. 5 ust.1 ustawy o rachunkowoSci polegajEcq na tym; Ze zasady
pzyjqte stosuje siq w sposob ciqgly;
-zasadq ostro2nejwyceny zawartejw art. 7 ust.1 ustawy o rachunkowoSci stanowiqcq,2e
poszczeg6lne skladniki aktyw6w i pasyw6w wycenia siq wedlug cen nabycia zachowujqc wytyczne z
memorandum finansowym;
-zasadq wsp6lmiernoSci zawartej w art.6, ust.2 ustawy o rachunkowo5ci wyrazajqcej,2e zachowuje
siq zapewnienie wspolmiernoSci pzychod6w izwiqzanych z nimi kosztow danego okresu
sprawozoawczego,
- zasadq przewagi materii nad formq wyrazonE w art. 4, ust 2 ustawy o rachunkowo5ci, oznaczlqcqiL
zdarzenia, w tym operacje gospodarcze, ujmowane sE w ksiqgach rachunkowych i wykazane sE w
sprawozdaniach finansowych zgodnie z ich treSciom ekonomicznq.
13. Ksiggi rachunkowe prowadzi sig na biezqco i zetelnie, wtaSciwie kwalifikujqc dowody ksiqgowe

w odniesieniu do klasyfikacji budZetowej oraz zakladowego planu kont.
14. Rozliczenie i grupowanie kosztow nastqpuje na kontach rodzajowych zespolu ,,4" lub koncie

,,080" 2 zachowaniem zgodnoSciwydatk6w zzatwierdzonym planie budzetowym projektow.
15 . Dochody iwydatki bud2etowe klasyfikuje siq wedlug:
-dzial6w i rozdzial6w- okreSlajqc rodzl dzialalnoSci
-paragraf6w-okreSlajqcych rodzaj dochodu lub wydatku, zgodnie z obowiqzujqcq klasyfikacjq
bud2etowa,
16. Wydatki ponoszone w ramach projektow muszE by6 realizowane:

- w spos6b celowy i oszczqdny,
- umo2liwiajqcy terminowa realizacje zadai,
- w wysokoSci i terminach wynikajqcych z wczeSniej zaciqgniqtych zobowiqzai,

2.
3.
4.

5.

6.
7 .

L

9 .

1 0 .

1 1 .
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- zgodnie z zasadami okreSlonymiw pzepisach ustawy Prawo Zam6wieri Publicznych
- nie powodujqc naruszefi dyscypliny budzetowej w rozumieniu rozdz. 1 Ustawy z 17 grudnia 2004r.
o odpowiedzialno5ci za naruszenie dyscypliny finans6w publicznych.
18. Dla realizacji projekt6w unijnych stosuje siq pzyjqty Plan kont dla jednostki budzetowej- Uzqdu
Gminy Starcza oraz gminnych funduszy celowych
19 . Plan kont moZe byd uzupelniany, w miarq potzeby, o wlaSciwe konta dla budZetu ijednostek
bud2etowych
20. Ewidencja operacji gospodarczych odbywa sig na najniZszym poziomie analityki przewidzianym

w zdefiniowanym planie kont, stanowiqcym zalqcznik do niniejszych zasad,
2l.Rzeczowe przedmioty o wartoSci do 10.000,0021 wlqcznie, traktuje siq jako materialy i

bezpoSrednio na podstawie faktur zakupu ksigguje na koncie zespolu ,,4"
21. Rzeczowe przedmioty o ni2szej wartoSci (od 500,00 do 1.000,0021wlqcznie) ujmuje sig ewidencji

pozabilansowej , natomiast o wartoSci powy2szej '1.000,0021 do 10.000,00 wpisuje siq do ewidencji
pozostalych 5rodk6w, natomiast powyzej '10.000,0021do ksiqZki Srodk6w trwalych.
22. Podstawq zapis6w wydatk6w w ksiqgach, kt6re dotyczq um6w zleceft lub um6w o dzielo sE np.
rachunki, listy plac lub inne dokumenty (zestawienia) wystawione pzez zleceniobiorcow opisane i
zaakceptowa ne przez osoby u prawn ione.
23. W przypadku realizacji projektow wsp6lfinansowanych ze Srodk6w unijnych, czwartq cyfrq
paragrafu klasyfikacji budZetowej uzupelnia siq o:
1) Cyfrg,,7" dla operacji finansowanych lub wsp6lfinansowanych w ramach Program6w
Wsp6lnotowych. Symbol ten stosuje siq tak2e do wydatkow dokonywanych w ramach platno5ci
budZetu Srodk6w europejskich.
2) Cyfrg ,,8" dla operacji finansowanych ze Srodkow unijnych finansowanych Wspolnq Politykq Rolnq,
ze Srodk6w Funduszu Sp6jno6ci. Symbol stosuje sig rowniez do oznaczenia wydatk6w ponoszonych
na finansowanie Rozwoju Obszar6w Wiejskich w ramach Wspolnej Polityki Rolnej z udzialem
funduszy unijnych finansowanych Wsp6lnq Politykq Rolnq.
3) Cyfrq ,,9" stosuje siq do oznaczenia wydatkow ponoszonych w trakcie realizacji przedsigwzigc
finansowanych ze Srodkow funduszy stru.kturalnych, Funduszu SpojnoSci oraz funduszy unijnych
Finansujqcych Wspolna Politykq Rolnq. Zr6dlem finansowania tych wydatkow mogq byd Srodki
pochodzqce z budZetu pafistwa lub wlasne.
24.W uzasadnionych przypadkach bgdq wprowadzone dodatkowe konta syntetyczne dotyczqce
danego Projektu
25. Dla prowadzenia Projektu dla kt6rego realizacji wymagana jest ewidencja na wyodrqbnionym
rachunku bankowyrn, zakladany jest nowy rachunek pomocniczy dla budzetu gminy.
26. Projekty prowadzone sq w odpowiedniej klasyfikacji budzetowej (Dzia| Rozdzial i paragraf z
odpowiedniq czwarlq cyfra. Je2eli w danym rozdziale klasyfikacji budzetowej wystqpuje wiqcej niz
jeden projekt wprowadza siq dodatkowe oznaczenia cyfrowe.
27. Od poczqtku realizacji - w celu uzyskania przejzystoSci kosztow w ksiqgach rachunkowych na
koncie bilansowym :
-w przypadku real izacj i  inwestycj i -  na koncie 080 stosowany jestwyr6znik,  np."01", , ,02' , ,  i td.  (Np.
080-01, 080-02 i td.)
- w przypadku realizacji Projekt6w ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego
Kapital Ludzki - na koncie zespolu 4 ikoncie dot. wydatk6w ( 130) stosuje siq odpowiednio
dodatkowe oznaczenie cyfrowe w postaci wyr62nik6w cyfrowych 01,02,03 itd. ( Np. konto 130-801-
80195-4247-01 itd. lub konto 401-801-801 95-4247-01 itd.)

W celu przejrzystoSci realizacji dochod6w i wydatk6w na koncie 130 wprowadza siq analitykq z
podzialem na paragraf, zgodnie z klasyfikacjq budzetowq. Zapisy dokonywane sq na podstawie
wyciqgow bankowych, gdzie obowiqzuje zachowanie zasady czysto6ci obrot6w, tj blqdne zapisy,
zwroty nadplat, korekty wprowadza sig zapisem ujemnym.

Na kontach zespolu 4'-po stronie Wn. ewidencjonuje sig koszty kwalifikowalne oraz koszty
wkladu wlasnego dotyczqce projekt6w w korespondencji z kontami rozrachunk6w lub bezpoSrednio z
kontem 130.

2.) Bie2qca kontrota dowod6w ksiqgowych dotyczqca Programow realizowanych z udzialem
Srodk6w unijnych

Dowody ksiqgowe w Urzqdzie Gminy w Starczy podlegajq kontroli biezqcej, ktora zawiera wskazanie
miejsca ksiggowania dowodu w uzqdzeniach ksiqgowych popzez umieszczenie dekretacji dowodu
wrazz podpisem osoby odpowiedzialnej za te wskazania.
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Ujqcie dowodu w ksiggach rachun'kowych popzez dekretacjq poprzedza :

a. jego kontrolg pod wzglgdem merytorycznym , dokonywanqWzez odpowiedzialnych pracownik6w

[zgodnie zwykazem stanowiqcym zalqcznik nr. 1 !

Kontrola merytoryczna dokumentu polega na stwierdzeniu :
. faktycznego zaistnienia operacji gospodarczejw ilo5ci i wartoSci wyraZonej w dokumencie
. legalnoSci i  zetelno5cioperacj i
.  celowoSci izgodnoSciz umowq, zam6wieniem , z leceniem
o a lakze na stwierdzeniu , 2e dowody zostaly wystawione przez wlaSciwe jednostki

b. kontrola dokumentu pod wzglgdem zgodnoSci z ustawq o zam6wieniach publicznych w zakresie
dowodow dotyczqcych rob6t , dostaw i uslug Kontrola ta 'dokonywana jest pzez pracownikow
dokonujqcych zam6wienia / zakupu.

Pracownik dokonujqcy kontroli merytorycznej przedlo2onych dowodow ksiqgowych swoim podpisem

zatwierdza dokument do zaplaty, uznajqc tym samym, zakup za celowy z punktu widzenia
gospodarczego orazczy odpowiadalq zeczywisto5ci. Na okoliczno56 dokonania kontroli dokument6w
ksiqgowych pracownik umieszcza na dowodzie ksiqgowym pieczqc z klauzul4 ,,Sprawdzono pod

wzglqdem merytorycznym" Pod pieczqciq umieszcza datq dokonania kontroli oraz podpis.

c kontrola dokumentu pod wzglqdem formalno-rachunkowym , kt6ra polega na ustaleniu , Ze
dokumenty wystawione zostaly w spos6b technicznie prawidlowy , zawierajq wszystkie elementy
prawidlowego dowodu oraz,2e ich dane liczbowe nie zawierajq blgd6w arytmetycznych.

Na okolicznoSf dokonania kontroli pracownik umieszcza na dowodzie ksiggowym pieczq6 zklauzul4,,
Sprawdzono pod wzglgdem formalno-rachunkowym" oraz uwidacznia tq czynnoSi za pomocq daty i
podpisu. W razie stwierdzenia nieprawidlowoSci w przedlo2onych dokumentach, zwraca je

wla5ciwemu zeczowo pracownikowi celem usunigcia nieprawidlowoSci lub za2qdania od kontrahenta
faktury korygujqcej. Polega na sprawdzeniu, czy dokument zostal wystawiony w spos6b prawidlowy i
zgodnie z obowiqzujqcymi w tym zakresie przepisami i posiada takie dane jak:

- okre5lenie rodzlu dowodu ijego numeru identyfikacyjnego,
- wskazanie podmiot6w uczestniczqcych w operacji gospodarczei- nazwa,

adres,
- datg wystawienia dokumentu, datg lub czas wykonanej operacji gospodarczej
- okreSlenie podmiotu operacji oraz wartoSci i i loSci
- podpisy os6b odpowiedzialnych za dokonanie operacji i jej udokumentowanie

a. zatwierdzenie dowodu ksiggowego do wyplaty .

Prawidlowo spozqdzone dokumenty ksiggowe, sprawdzone pod wzglgdem merytorycznym i formalno
- rachunkowym przedklada sig Skarbnikowi Gminy.

Zlo2enie przez Skarbnika podpisu na dokumencie oznacza 2e'.
o nie zglasza on zastzeZefi do pzedstawionej przez pracownika oceny prawidlowoScl

merytorycznej dokonanej operacji ( ocena ta dokonywana jest na podstawie kryteriom
gospodarnoSci, celowoSci i legalno5ci),

o nie zglasza zastrze2en do kompletnoSci oraz formalno- rachunkowej rzetelno5ci i
prawidlowoSci dokuqentow dotyczqcych dokonanej operacji

r potwierdza on,2e zobowi4zania wynikajqce z dokonanej operacji mieszczq siq
w planie finansowym wydatkow

Dokument po zatwierdzeniu przez Skarbnika/osobq upowaznionq i pzez W6jta Gminy lub jego

Zastqpcq pod leg a realizacii f i nansowej.

W celu udokumentowania pzeprowadzonej kontroli stosuje siq pieczgcie nastqpujqcej tre5ci :

Na fakturach, rachunkach .listach plac powinny byc umieszczone nastqpujqce adnotacje izapisy;
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- adnotacja ,ze dokument Nr.... z dnia... na kwotg... . dotyczy projektu (nazwa projektu)
- numer umowy o dofinansowanie projektu, wlqcznie z numerem aneksu je5li on wystqpuje,
- adnotacjq z jakiego Funduszu projekt jest wsp6lfinansowany
Np.  :
,,Zaplacono ze Srodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na zecz Rozwoju Obszar6w Wiejskich .."
lub
,,Projekt wspolfinansowany ze Srodk"6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Spolecznego"
- informacjq jaka kwota wyszczegolniona na dokumencie jest kwotq kwalifikowalnq i jakiego zadania

dotyczy
- informacja o zr6dlach finansowania z podzialem na;
- kwotq dofinansowania,
- kwotq wkladu wlasnego,
- kwotg innego 2rodla finansowania)eleli wystqpuje w danym projekcie.
- jakie zastosowano zam6wienie publiczne w mySl ustawy Prawo Zam6wien Publicznych

Obieg dokument6w ksiggowych rozpoczyna siq w momencie zlo2enia lub wplywu drogq pocztowq

dowod6w do sekretariatu lub komorki ksiggowoSci , gdzie rejestruje siq dowody ksiqgowe nadajqc im

kolejny numer. Nastgpnie dokument podlega sprawdzeniu jego zgodno5ci z wczeSniej zloZonym
zleceniem.

Po dokonaniu opisu na tym dokumencie o celowoSci wydatku oraz stwierdzeniu, czy usluga,

dostawa i roboty budowlane zostaly wykonane zgodnie zzawartq umowq dokument przekazuje siq do

ksiqgowoSci w ielu ich realizacji. P:rzelzymywanie dokumentow jest niedopuszczalne, gdyz powoduje

wystqpienie dodatkowych oplat (odsetek za zwlokq) w przypadku nieuregulowania nale2noSci w

terminie, W pzypadku stwierdza takich uchybiei zostanq obciqzeni sumq odsetek lub zostanq wobec
nich zastosowane sankcje sluZbowe wynikajqce z Kodeksu Pracy

Dow6d ksiggowy podlega dekretacji, ktorq okreSla siQ ogot czynnoSci zwiqzanych z
przygotowaniem dowodow do ksiggowania, wydaniem dyspozycji co do sposobu ich ksiggowania i
pisemnym potwierdzeniem jego wykonania

Dekretacja obejm uje nastqpujqce etapy:
1) segregacja dowodow ( min. wytqczniez og6lu dokumentow, tych ktore nie podlegajq ksiqgowaniu,
oraz kontroli ich kompletnoSci)
Z) sprawdzeniu prawidlowoSci dowod6w (tak pod wzglqdem rachunkowym jak r6wnie2
merytorycznym)
3) wtaSciwa dekretacja (oznaczenie sposobu ksiqgowania)

Pracownik ksiqgowo5ci po dokonaniu zaplaty, wystawieniu polecenia pzelewu bqdZ obciqzenia
rachunku bankowego zamiesza na nim klauzule
,,Zaplacono gotowkq, pnelewem/ czekiem nr - dnia...

WaSciwa dekretacja polega na nadaniu dowodom ksiqgowym numer6w, pod kt6rymi zostanq one
zaewidencjonowane (aby uniknqc wielokrotnego zaewidencjonowania), umieszczenia na dowodach
adnotacji na jakich kontach ma by6 dany dow6d zaksiqgowaniu.
Podstawowymi dokumentami dotyczqcymi zakupu towar6w,, materialow i uslug -do zaplaty sq:
-umowy (w odniesieniu do material6w i uslug)
- faktury / rachunki,
- wezwanie do zaplaty
- faktury korygujqce
- dowody stwierdzajqce uregulowanie zobowiqzan

Podstawowym dokumentem stwierdzajqcym wyplatq wynagrodzeh osobowych jest lista plac

sporzqdzona na podstawie:
- pisma angazujqcego
- umowy o pracg zleconq, umowy o dzielo
- zmiana umowy o pracQ
- rozwiqzanie umowy o pracQ,

Listy plac sporzqdzane sq w ksiqgowo5ci, w jednym egzemplazy ( przez upowaZnionego
pracownika) najp6zniej do 20-go dnia nastqpnego miesiqca na podstawie odpowiednio
spozqdzonych i sprawdzonych dowod6w zr6dlowych.

Listy plac powinny zawiera6 co najmniej nastqpujqce dane;
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. okres, za jaki obliczono wynagrodzenie,

. lEczn4 sumq wyplaty,

. nazwisko i imiq pracownika,

. suffiQ nale2nego kazdemu pracownikowi wynagrodzenia brutto, z rozbiciem na
poszczeg6lne skladniki wynagrodzenie

. sum? wynagrodzen netto,

. surTl? potracen z podzialern na poszczeg6lne tytuly,

. sumQ ewentualnych dodatk6w (np. dodatek funkcyjny, dodatek staZowy..)
r pokwitowanie odbioru wynagrodzenia (podpis i data) lub datg pzelewu na rachunek ROR

oracownika.

Listy p{ac nie mogq zawierac 2adnych poprawek.

Listy plac powinny by6 podpisane pzez:
- osobq spouEdzajqcq,
- osobq sprawdzajqcq
- Skarbnika/ zastqpcq skarbnika /gl6wnego ksiggowego.

Po zakoficzeniu rozliczen zwi4zanych z wyplatq listy plac sq wpinane do skoroszyt6w., zestawienie
list plac sporzqdza siq na zestawieniu list, kt6re sluzq do ksiqgowoSci syntetycznej i analitycznej

Wszystkie naliczone potracenia z plac odprowadzone sE na wla6ciwe rachunki bankowe za pomocE
poleceh pzelew6w sporzqdzonych przez pracownikow ksiqgowoSci w ustawowych terminach i
skladane w Oddziale Miqdzypowiatowego Banku Sp6ldzielczego w Myszkowie ( Filia w Starczy )

Szczeg6lne wytyczne w sprawie obliczania skladek z tytulu ubezpieczefi spolecznych oraz ich
udokumentowanie zawarte sq w instrukcjach i zarzqdzeniach ZUS-u

KaZdy skladnik majqtkowy aby m6gl zosta6 zaliczony do Srodk6w trwalych musi by6 kompletny i
zdatny do uzytku w momencie przyjqcia go do u2ytkowania na okres dluzszy ni2 jeden rok.

Przechowyranie zbior6w i dokument6w

W tnrvaly spos6b podlegajq pzechowywaniu zatwierdzone sprawozdania finansowe oraz
sprawozdania bud2etowe, zarowno roczne, jak i spozqdzone w trakcie roku budZetowego.

Pozostale zbiory podlegajq pzechowywaniu co najmniej pzez:
- ksiqgi rachunkowe - 5 lat,
- dokumentacja dotyczqca wynagrodzen (listy plac, karty wynagrodzeri lub inne dokumenty,
stanowiqce podstawq ustalenia podstawy wymiaru emerytury lub renty)-przez okres wymaganego
dostgpu do tych informacji, {1. pzez 50 lat,
- dokumenty inwetaryzacyjne- 5 lat.
- dowody ksiggowe dotyczqce Srodk6w trwalych w budowie, po2yczek, kredyt6w oraz um6w
handlowych, roszczeh dochodzonych w postqpowaniu cywilnym lub objqtych postgpowaniem karnym
albo podatkowym- peez okres 5 lat od poczqtku roku nastqpujqcego po roku obrotowym, w ktorym
operacje, transakcje i postqpowanie zostaly ostatecznie zakoficzone, splacone lub ulegly
przedawnieniu,
- dokumentacja pzyjgtego sposobu prowadzenia rachunkowo!;ci - przez okres nie krotszy niz 5 lat po
uplywie jej waznoSci,
- dokumenty dotyczqce rqkojmi i reklamacji - 1 rok po terminie uplywu rqkojmi lub rozliczenia
reklamacji,
- pozostale dowody ksiggowe i dokumenty - 5 lat
- dowody ksiqgowe dotyczqce projekt6w finansowanych ze Srodkow unijnych lub pozostalych
Srodk6w zagranicznych niepodlegajqcych zwrotowi- przez okres wynikajqcy z zawartych
um6w.

Terminy pzechowywania dokumentow oblicza siq od poczqtku roku nastqpujqcego po roku
obrotowym, ktorego dane zbiory ( dokumenty) dotyczq
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1 .

2 .

Dokumenty po odpowiednih ich zarchiwizowaniu podlegajq przekazaniu do archiwum
znajdujqcego siq w odrgbnym pomieszczeniu i prowadzonym pzez osobq uprawnionq do
archiwizowania pelnej dokumentacji wytworzonej w toku dzialalnoScijednostki

Udostqpnienie dokumentacji finansowo -ksiggowej, w tym sprawozdah finansowych, sprawozdaf
bud2etowych, dowod6w ksiqgowych, ksiqg rachunkowych i innych dokumentow z zakresu
rachunkowoSci, osobom trzecim nastgpuje wedlug poniZszych zasad;
- do wglqdu na terenie jednostki ( Uzqdu Gminy)- wymaga na zgoda kierownika jednostki lub
upowaZnion ej przez niego osoby,
- poza siedzibq jednostki- wymagana pisemna zgoda kierownika jednostki oraz pozostawienie w
jednostce potwierdzonego spisu pzejgtych dokumentow.

XI. PLAN KONT
Plan kont dla budzetu jednostki samozqdu terytorialnego - Gminy Starcza,

okreSlony jest w zatqczniku nr 2 do niniejszego zazEdzenia,
Plan kont dla jednostki budZetowej - Uzqdu Gminy Starcza oraz gminnych
fu nd uszy celowych ( np. : Zakladowego Fu nd uszu Swiadczeh Socjalnych),
okreSlony jest w zalqczniku nr 3 do niniejszego zarzEdzenia,
Konta okreSlone w zalEcznikach sq kontami syntetycznymi do ktorych stosuje siq
Rozszezenia w celu uzyskania ksiqgowania analitycznego
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