Zarządzenie Nr 25/2012
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 15 maja 2012 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2010r.
w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla BudŜetu Gminy
Miasta i Urzędu Miejskiego w Lipnie .
Na podstawie postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i szczególnych
ustaleń zawartych w art. 40 ust.4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz przepisów
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu
państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych,
samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budŜetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 121 z 1 lutego 2012 r.), zarządzam co następuje:
§ 1. W załączniku Nr 1 do Zarządzenia Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30
grudnia 2010r. ”Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” wprowadza się
następujące zmiany:
W jednostce samorządu terytorialnego:
- bilans Urzędu Miejskiego w Lipnie oraz łączny bilans obejmujący bilans urzędu i bilanse
jednostkowe podległych jednostek budŜetowych i samorządowych zakładów budŜetowych
sporządza się według załącznika Nr 1,
- rachunek zysków i strat Urzędu Miejskiego w Lipnie ( wariant porównawczy) sporządza się
według załącznika Nr 3,
-łączny rachunek zysków i strat jednostek budŜetowych obejmujący rachunek sporządzony
dla Urzędu Miejskiego w Lipnie i podległych jednostek budŜetowych, zakładów
budŜetowych( wariant porównawczy) sporządza się według załącznika Nr 3,
- zestawienie zmian w funduszu jednostki dla Urzędu Miejskiego w Lipnie i zbiorcze
obejmujące wszystkie podległe jednostki sporządza się według załącznika Nr 4,
do Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012r.( Dz. U. Nr 121 z 2012 r.)
zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów
kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek
budŜetowych, samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budŜetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej.
§ 2. W załączniku Nr 2 do Zarządzenia Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30
grudnia 2010 r. po słowach „ Pozostałe środki trwałe o wartości nie przekraczającej 500 zł
ujmuje się w ewidencji ilościowej” dodaje się zapis: Składniki majątkowe takie jak np:
- komputery,
- drukarki,
- skanery,
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- kalkulatory,
- aparaty fotograficzne,
- wiertarki,
- inne środki trwałe, będące wyposaŜeniem stanowiska pracy lub znajdujące się w uŜywaniu
przez pracownika podlegają wpisowi do ewidencji ilościowo- wartościowej bez względu na
ich wartość.
§ 3. W załączniku Nr 3b do Zarządzenia Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30
grudnia 2010r.” Wykaz kont dla jednostki budŜetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie „ w
części:
Konta Bilansowe :
-nazwa konta 072 otrzymuje brzmienie: „ Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych”,
- nazwa konta 080 otrzymuje brzmienie: „Środki trwałe w budowie ( inwestycje)”,
- nazwa konta 140 otrzymuje brzmienie : „ Krótkoterminowe aktywa finansowe”,
- po koncie 240 - Pozostałe rozrachunki dodaje się konto 245 w brzmieniu:
„245- Wpływy do wyjaśnienia”
Do kont pozabilansowych po koncie 975- Wydatki strukturalne dodaje się konto 976 w
brzmieniu: „ 976- Wzajemne rozliczenia między jednostkami”
- po koncie 984- ZaangaŜowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat” dodaje się
konto 992 w brzmieniu:” 992 – Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budŜetu
państwa”
Zmianie ulega opis kont:
Konto 030 – „ Długoterminowe aktywa finansowe”
Konto 030 słuŜy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności
akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, o terminie wykupu dłuŜszym niŜ rok
Na stronie Wn konta - 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma – zmniejszenia stanu
długoterminowych aktywów finansowych. Do konta 030 prowadzona jest ewidencja
analityczna. Konto 030
moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość
długoterminowych aktywów finansowych.
Opis kont po zmianach:
Konto 080 – Środki trwałe w budowie ( inwestycje)
Konto 080 słuŜy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia
kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. Na stronie Wn konta
080 ujmuje się w szczególności:
a) poniesione koszty dot. środków trwałych w budowie w ramach prowadzonych
inwestycji zarówno przez obcych wykonawców jak i we własnym imieniu,
b) poniesione koszty dot. przekazanych do montaŜu lecz jeszcze nie oddanych do
uŜywania maszyn, urządzeń oraz innych przedmiotów zakupionych od kontrahentów,
c) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego ( przebudowa, rozbudowa,
rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które powodują zwiększenie wartości
uŜytkowej środka trwałego.
Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności:
a) środków trwałych,
b) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w budowie.
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Na koncie 080 księguje się równieŜ rozliczenie kosztów dot. zakupów gotowych środków
trwałych ze środków inwestycyjnych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080
zapewnia wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych
zadań inwestycyjnych. Konto 080 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość
kosztów środków trwałych w budowie i ulepszeń.
Konto 140 – „Krótkoterminowe aktywa finansowe”
Konto 140 słuŜy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności
akcji, udziałów i innych papierów wartościowych wyraŜonych zarówno w walucie polskiej,
jak teŜ w walutach obcych.
Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma- zmniejszenia stanu
krótkoterminowych aktywów finansowych. Do konta 140 prowadzona jest ewidencja
analityczna. Konto 140 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych
aktywów finansowych.
Konto 245- „Wpływy do wyjaśnienia”
Konto 245 słuŜy do ewidencji wpłaconych, a nie wyjaśnionych kwot naleŜności z tytułu
dochodów budŜetowych.
MoŜe na nim występować saldo strony Ma do czasu wyjaśnienia wpływu. Na stronie Wn
ujmuje się wpływy wyjaśnione oraz zwroty niesłusznie otrzymanych kwot.
Konto 640- „ Rozliczenia międzyokresowe kosztów”
Konto 640 słuŜy do ewidencji kosztów przyszłych okresów ( rozliczenia czynne) oraz rezerw
na wydatki przyszłych okresów ( rozliczenia bierne)
Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złoŜone poniesione w okresie
sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów oraz wydatki poniesione w okresie
sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę.
Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz
zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach
poprzednich. Do konta 640 prowadzona jest ewidencja analityczna. Saldo Wn konta 640
wyraŜa koszty przyszłych okresów, a saldo Ma- rezerwy na wydatki przyszłych okresów.
Konta pozabilansowe w jednostce - Urząd Miejski:
Konto 976 – „Wzajemne rozliczenia między jednostkami”
Konto to słuŜy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między
jednostkami w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego
Konto 992- „Zapewnienie finansowania lub dofinansowania z budŜetu państwa”
Konto
992 słuŜy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach finansowania lub
dofinansowania wydatków, projektów i programów z budŜetu państwa. Na stronie Wn konta
992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia, a na stronie Ma wyksięgowanie zapewnienia
w momencie otrzymania środków lub ustania potrzeby albo mo9zliwości finansowania.
§ 4. W załączniku Nr 3c do Zarządzenia Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30
grudnia 2010r.” Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu
podatkowego” w rozdziale II „ Księgi rachunkowe i plan kont Gminy Miasta Lipna” po
koncie 720 – Przychody z tytułu dochodów budŜetowych dodaje się konto 750 z
następującym opisem:
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750- „Przychody Finansowe”
Konto 750 słuŜy do ewidencji przychodów finansowych. Na stronie Ma konta 750 ujmuje się
przychody z tytułu operacji finansowych, odsetki za zwłokę w zapłacie naleŜności z tytułu
podatków lokalnych i opłat przypisane oraz wpłacone. W końcu roku obrotowego przenosi się
przychody finansowe na stronę Ma konta 860. Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.
§ 5.Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sprawozdań
finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2012 roku.
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