Zanqdzenie Nr 71/11
Starosty Slawienskiego
z dnia 22 lipca 2011 r.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
( Dz.U. z 2009r. Nr 152, poz.1223 z pozn. zm.), rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia
5 lipca 201 Or. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu
pahstwa,

budzetu

samorzajdowych

jednostek

zakladow

samorzajdu

budzetowych,

terytorialnego,
panstwowych

jednostek
funduszy

budzetowych,
celowych

oraz

pahstwowych jednostek budzetowych maja^cych siedzib? poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz.861), zarzajdzam, co nast^puje:

§1.
W Planie kont dlajednostki budzetowej - wykaz kont ksi^gi glownej, stanowia^cym Zala_cznik
nr 3 do Zarzajdzenia nr 109/10 Starosty Slawienskiego z dnia 31 grudnia 2010r. dodaje si^
konta, zgodnie z Zaia^cznikiem Nr 1 do niniejszego Zarzajdzenia.

§2.
Wykonanie Zarzajdzenia powierza si$ Skarbnikowi Powiatu.

§3.
Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zalqcznik Nr 1
do Zarzajdzenia Nr 71/11
Starosty Slawienskiego
zdnia22 Iipca2011 r.

Wykaz dodatkowych kont do planu kont dlajednostki budzetowej
Wykaz kont bilansowych:
Zespol 2 - rozrachunki i rozliczenia
226 - dhigoterminowe naleznosci budzetowe
Zespol 3 - materiafy i towary
300 - rozliczenie zakupu
310 - materiafy
330 - towary
340 - odchylenia od cen ewidencyjnych materialow i towarow
Zespol 8 - fundusze, rezerwy i wynikftnansowy
840 - rezerwy i rozliczenia mi?dzyokresowe przychodow
1.

Zasady funkcjonowania kont bilansowych:

Konto 226 - dlugoterminowe naleznosci budzetowe
sluzy do ewidencji dlugoterminowych naleznosci lub dhigoterminowych rozliczeri
z budzetem. Na stronie WN konta 226 ujmuje si? w szczegolnosci dhigoterminowe
naleznosci, w korespondencji z kontem 840, a takze przeniesienie naleznosci
krotkoterrainowych do dhigoterminowych, w korespondencji z kontem 221.
Na stronie Ma ujmuje si? w szczegolnosci przeniesienie naleznosci dhigoterminowych
do krotkoterminowych w wysokosci raty naleznej na dany rok, w korespondencji
z kontem 221.
Konto 226 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza wartosc dhigoterminowych naleznosci.
Ewidencja szczegofowa powinna zapewniac mozliwosc ustalenia stanu poszczegolnych
naleznosci budzetowych.
Konto 300 - rozliczenie zakupu
sluzy do ewidencji rozliczania materialow, towarow, robot i ushig, a w szczegolnosci
do ustalenia wartosci materialow, towarow w drodze oraz wartosci dostaw niefakturowanych.
Konto 300 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan dostaw w drodze, a saldo Ma
- stan dostaw lub uslug niefakturowanych.
Ewidencja wedlug poszczegolnych transakcji zakupu.
Konto 310 - materiafy
sluzy do ewidencji zapasow materiatow, w tym takze opakowan i odpadkow, znajduj^cych si?
w magazynach wlasnych i obcych oraz we wlasnym i obcym przerobie.

Na stronie Wn konta ujmuje si? zwi?kszenie ilosci i wartosci stanu zapasu materiatow,
a na stronie Ma - jego zmniejszenia.
Konto 310 moze wykazywac saldo Wn, ktore wyraza stan zapasow materialow, w cenie
zakupu, nabycia lub stalych cenach ewidencyjnych.
Ewidencja wedlug kartotek ilosciowo-wartosciowych poszczegolnych materialow.
Konto 330 - towary
ewidencjq. na tym koncie obejmuje si? towary znajduja^ce si? zarowno we wlasnych
magazynach, punktach sprzedazy, punktach przerobu, jak rowniez w raagazynach obcych
i przerobie obcym,
Na stronie Wn ujmuje si? zwi?kszenia ilosci i wartosci stanu zapasow towarow, a na stronie
Ma -jego zmniejszenia. Konto 330 moze wykazywac saldo Wn, ktore oznacza stan zapas6w
towarow w cenach zakupu, nabycia lub w stalych cenach ewidencyjnych.
Ewidencja wedlug kartotek ilosciowo-wartosciowych.
Konto 340 - odchylenia od cen ewidencyjnych materialow i towarow
sluzy do ewidencji roznic pomi?dzy cena ewidencyjnq. materialow, towarow
i art. spozywczych ustalona^napoziomie cen zakupu, nabycia lub sprzedazy, a ich rzeczywista
cena zakupu lub nabycia. Na stronie Wn Konat ujmuje si? odchylenia debetowe i rozliczenie
odchylen kredytowych, a na stronie Ma - odchylenia kredytowe i rozliczenie odchylen
debetowych.
Konto moze wykazywac saldo Wn i Ma, ktore oznacza stan odchylen dotycza_cych zapadow
materialow itowar6wuj?tychnakontach 310 i 330.
Konto 840 - rezerwy i rozliczenia migdzyokresoweprzychodow
sluzy do ewidencji przychodow zaliczanych do przyszlych okresow oraz innych rozliczefi
mi?dzyokresowych i rezerw. Na stronie Ma ujmuje si? utworzenie i zwiekszenie rezerwy,
a na stronie Wn - zmniejszenie lub rozwiajzanie.
Na stronie Ma ujmuje si? rowniez powstanie i zwi?kszenie rozliczeri mi?dzyokresowych
przychodow, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do przychodow roku
obrotowego lub zyskow nadzwyczajnych.
Konto 840 moze wykazywac saldo Ma, ktore oznacza stan rezerw i rozliczen
mi?dzyokresowych przychodow.
Ewidencja szczegolowa powinna zapewnic moznosc ustalenia stanu:
- rezerwy oraz przyczyny jej zwi?kszeh i zmniejszen,
- rozliczen mi?dzyokresowych przychodow z poszczegolnych tytulow oraz przyczyn
ich zwi?kszen i zmniejszen.

