
ZARZĄDZENIE NR W.120.9.2020 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 25 czerwca 2020 r. 

w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości i Zakładowego Planu Kont dla projektu pn. „ Zdalna 
Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 

2014 – 2020. Oś Priorytetowa nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1: „ 
Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich 

przepustowościach. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 83 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 351, 55, 1495, 1571, 1655 i 1680 oraz z 2020 r. poz. 568), rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza 
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2020 poz. 342 ) zarządza się co następuje: 

§ 1. Księgi rachunkowe są prowadzone w siedzibie Gminy Przesmyki tj. 08-109 Przesmyki ul. 
11 listopada 13, za pomocą komputera na bazie programu komputerowego lubelskiej firmy Vendis.  

§ 2.  Rokiem obrotowym jest rok budżetowy składający się z 12 okresów sprawozdawczych (miesięcy). 

§ 3. 1.    Rachunkowość projektu będzie prowadzona w zbiorze ogólnym Urzędu Gminy  
z wyodrębnieniem odpowiedniego oznaczenia dla kont projektu . „ Zdalna Szkoła- wsparcie Ogólnopolskiej 
Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”. 

2. Wydatki na realizację projektu ujęte są w dziale 801- Oświata i wychowanie, rozdziale 80101 –Szkoły 
podstawowe w paragrafie 424 z cyfrą:„7” – wydatki kwalifikowalne podlegające dofinansowaniu, „0” – 
wydatki niekwalifikowalne związane z realizacją projektu, poza umową o dofinansowanie. 

§ 4. Ustala się plan kont do prowadzenia ewidencji księgowej dla projektu pn. „Zdalna Szkoła + w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa 
nr I „ Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1: „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Umowa o powierzenie 
grantu nr 8212389633 z 08.06.2020r zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. 1.    Podstawą do dokonania wydatku jest oryginał faktury, który będzie znajdował się 
w odrębnym zbiorze dokumentów księgowych na stanowisku do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych. 

2.  Oryginał faktury winien być opisany zgodnie z wymogami przepisów unijnych przez osoby 
merytorycznie odpowiedzialne  za prawidłowe przygotowanie i złożenie wniosku o płatność oraz sprawdzony 
pod względem formalno-rachunkowym. przez pracownika księgowości budżetowej, zatwierdzony do wypłaty 
przez Wójta Gminyi Skarbnika Gminy. 

3.  Kserokopia faktury potwierdzona za zgodność z oryginałem będzie znajdowała się 
w dzienniku główna Urzędu Gminy Przesmyki. 

4.  Oryginał faktury zarejestrowany /data wpływu/ oraz opisany merytorycznie winien być przekazany do 
działu księgowości nie później niż w ciągu 7 dni od daty wpływu faktury do urzędu. 

§ 6. Całość dokumentacji związana z realizacją projektu przechowywana będzie w trakcie realizacji 
projektu na stanowiskach merytorycznych, w odpowiednio wydzielonych do tego celu segregatorach, a po 
zakończeniu realizacji projektu w archiwum Urzędu Gminy Przesmyki. 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr W.120.9.2020 

Wójta Gminy Przesmyki z dnia 25 czerwca 2020 r. 

Zakładowy Planu Kont dla projektu pn. „ Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci 
Edukacyjnej”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. Oś Priorytetowa nr I „ 
Powszechny dostęp do szybkiego Internetu”. Działania 1.1: „ Wyeliminowanie terytorialnych różnic 
w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach. Umowa 
o powierzenie grantu nr 8212389633 z 08.06.2020r. 

Typowe zapisy operacji księgowych związane z ewidencją środków na realizację w/w projektu wynikają 
z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości 
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. 
Dz.U. z 2020 poz. 342 t.j. ). 

1. Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego  
lubelskiej firmy Vendis. 

2. W ramach bilansowych kont syntetycznych prowadzi się ewidencję w tym samym zbiorze identyfikując 
poszczególne konta. Wyodrębnienie ewidencji polega na księgowaniu po stronie dochodów, wydatków oraz 
kosztów na kontach analitycznych zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz odpowiednią czwartą 
cyfrą paragrafu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej 
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1053 
z późn. zm.). 

3. W zbiorze głównym ewidencji księgowej pozostawia się kserokopie faktur i innych dowodów 
finansowych potwierdzonych za zgodność z oryginałem. Oryginały dokumentów księgowych przechowuje 
się w odrębnym segregatorze na stanowisku ds. pozyskiwania środków zewnętrznych. 

4. W sytuacji, gdyby nie zostały uznane koszty kwalifikowane w kwotach wykazanych we wniosku 
o płatność - /opis na fakturach/ w zakresie kosztów kwalifikowanych i niekwalifikowalnych pozostaje bez 
zmian, a na podstawie decyzji dysponenta środków, że nie uznano części wydatków za kwalifikowane 
poleceniem księgowania następuje przeksięgowanie w ewidencji księgowej między paragrafami klasyfikacji 
budżetowej pod warunkiem, że dana sytuacja występuje w obrębie roku budżetowego. 

5. Przed złożeniem wniosku o rozliczenie grantu wymagane jest uzgodnienie wykazanych kwot 
z wnioskiem i z ewidencją księgową . 

6. Do ewidencji zdarzeń dotyczących realizacji projektu nie zakłada się kont bankowych dla jednostki 
projektu, to znaczy, że wszystkie wydatki dokonywane są z rachunku podstawowego jednostki. Wykonane 
wydatki objęte są sprawozdaniem o wydatkach Rb 28S jednostki Urząd Gminy. Dochody ewidencjonowane są 
w organie projektu i są objęte sprawozdaniem Rb 27 S tzw. mały organ. 

7. Wyodrębnione konta dla grantu „ Zdalna Szkoła + ” ścisłe są powiązane z kontami Budżetu Gminy 
i kontami jednostki budżetowej Urzędu Gminy. Salda tych kont wchodzą w skład sald jednostki budżetowej 
Urząd Gminy.  

Dla projektu pn. „ Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” operacje 
księgowane są na następujących kontach „BUDŻETU- ORGANU”:  

1. Konta bilansowe 

133 - Rachunek budżetu 

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

901 - Dochody budżetu 

240 – Pozostałe rozrachunki 

902 - Wydatki budżetu 

961 - Niedobór lub nadwyżka budżetu 
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2. Konta pozabilansowe 

991 - Planowane dochody budżetu 

992 - Planowane wydatki budżetu 

Funkcjonowanie kont analitycznych dla w/w Projektu 

Konto 133 – „Rachunek budżetu” na realizację w/w Projektu  

Do ewidencji operacji finansowych dokonywanych na realizację w/w projektu służy subkonto 133 /GL+ 
„Rachunek budżetu – grant na laptopy +. Na powyższym koncie zapisy są dokonywane wyłącznie na 
podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między 
jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia błędu sumy księgowane są na konto 240 jako „Pozostałe 
rozrachunki”. Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego zawierającego 
sprostowanie błędu. Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie dokonywane są z rachunku głównego 
budżetu 133 w korespondencji z kontem 223 ze środków własnych. Po stronie Ma konta 133/GL+ 
w korespondencji z kontem 223/GL+ przekazanie środków pieniężnych na sfinansowanie kosztów 
inwestycji w ramach projektu. Po stronie Wn konta 133/GL+ ujmuje się wpływ środków pieniężnych 
w korespondencji z kontem 901/OW . Konto 133/GL+ bg 44 może wykazywać saldo Wn . Saldo Wn 
oznacza stan środków własnych na rachunku projektu. Dopuszcza się możliwość tworzenia subkont do 
konta 133/GL+ dla potrzeb ewidencji księgowej realizowanego projektu. 

Konto 223 –„Rozliczenie wydatków budżetowych” 

Służy do ewidencji rozliczeń z urzędem jst z tytułu dokonanych wydatków budżetowych. Dla potrzeb 
rozliczeń wydatków budżetowych z urzędem jst utworzono subkonto 223/GL+. Po stronie Wn, ujmuje się 
środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków objętych grantem, w korespondencji z kontem 
133/GL+ bg.44. Po stronie Ma ujmuje się wydatki wynikające ze sprawozdania jednostkowego Rb - 28S 
urzędu o zrealizowanych wydatkach budżetowych w korespondencji z kontem 902- „Wydatki budżetowe”. 

Konto 240 – „Pozostałe rozrachunki” 

Po stronie Ma konta 240 ujmuje się wpłaty na rachunek bankowy wymagające wyjaśnienia 
w korespondencji z kontem 133 i subkontami do niego. Konto może wykazywać dwa salda, saldo Wn 
oznacza stan należności, a saldo Ma stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków. Dopuszcza się 
możliwość tworzenia subkonta do konta 240 dla potrzeb realizacji projektu. 

Konto 901 - "Dochody budżetu"  

Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów ogółem w tym z tytułu pomocy finansowej ze 
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, związanego z realizacją projektu  
„ Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Program Operacyjny Polska 
Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu pomocy finansowej przyznanej na 
realizację operacji z publicznych środków wspólnotowych, polegających na pokryciu kosztów 
kwalifikowalnych operacji, poniesionych przez Gminę, w wysokości oraz zgodnie z warunkami 
określonymi w umowie oraz innych przepisów odrębnych ujmuje się wpływ na rachunek dotacji na 
realizacje projektu w korespondencji z kontem 133/GL+ bg 44 z właściwą podziałką klasyfikacji 
budżetowej i odpowiednia czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej. 
Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów na konto 
961, które służy do ewidencji łącznego wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. Dopuszcza 
się możliwość tworzenia subkonta do konta 901 dla potrzeb realizacji projektu. 

Konto 902 - "Wydatki budżetu” 

Gmina ewidencjonuje wydatki w/w projektu po stronie Wn konta 902 na podstawie sprawozdań Rb-28S 
w korespondencji z kontem 223/GL+ z właściwą podziałką klasyfikacji budżetowej i odpowiednia czwartą 
cyfrą klasyfikacji budżetowej. Zapisy księgowe dokonywane są w okresach miesięcznych na podstawie 
okresowych sprawozdań Rb-28S urzędu. Na stronie Ma konta 902 księguje się przeniesienie salda konta 
pod data ostatniego dnia roku budżetowego na konto 961.Dopuszcza się możliwość tworzenia subkonta do 
konta 902 dla potrzeb realizacji projektu. 

Konto 961- "Niedobór lub nadwyżka budżetu" 
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Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.Pod datą 
ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych w ciągu 
roku wydatków budżetu na w/w Projekcie, w korespondencji z kontem 902 .Pod datą ostatniego dnia roku 
budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych w ciągu roku dochodów 
budżetu z realizowanego w/w Projektu, w korespondencji z kontem 901. 

Konta analityczne wyodrębnione dla realizacji w/w Projekt, mają powiązania z kontami 
syntetycznymi prowadzonymi dla ogólnego budżetu.  

2. Konta pozabilansowe 

Konto 991 - "Planowane dochody budżetu" 

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 
991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. Na stronie Ma konta 991 ujmuje się 
planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody. Saldo Ma konta 
991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu. 

Konto 992 - "Planowane wydatki budżetu" 

Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian. Na stronie Wn konta 992 ujmuje 
się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane wydatki. Na stronie Ma konta 
992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetu lub wydatki zablokowane. Saldo Wn 
konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu. 

W ramach prowadzonej ewidencji księgowej dla potrzeb projektu pn. „ Zdalna Szkoła + w ramach 
Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”. Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020. 
Umowa o powierzenie grantu nr 195/2020 z 15.04.2020r. „JEDNOSTKA” posiada w rejestrze 
wyodrębnione konta i subkonta oznaczone symbolami literowymi i cyfrowymi, na których 
dokonywana jest ewidencja operacji finansowych związanych z realizacją w/w projektu w/g 
klasyfikacji budżetowej.  

Wykaz kont syntetycznych w jednostce – Urząd gminy służących do ewidencji operacji finansowych dla 
Projektu współfinansowanego ze środków funduszy pomocowych: 

1. Konta bilansowe  

Zespół – Majątek trwały 

013 - Pozostałe środki trwałe 

072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów 
bibliotecznych”, 

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe  

130 ; 130/GL+ - Rachunek bieżący jednostki budżetowej dla projektu Zdalna szkoła+. 

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia  

201/J - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” 

Zespół 4 Koszty 

401 – Zużycie materiałów i energii 

Zespół 7 – Przychody i koszty ich uzyskania 

720 - Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy  

800 - Fundusz jednostki 

860 - Wynik finansowy 

2. Konta pozabilansowe 

980 - Plan finansowy wydatków budżetowych 
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998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

Funkcjonowanie kont analitycznych dla w/w Projektu: 

Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe" 

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych 
środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, wydanych do używania na potrzeby 
działalności podstawowej jednostki lub działalności finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu 
w pełnej wartości w miesiącu wydania do używania. Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na 
stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się 
w używaniu, z wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. Ewidencja szczegółowa prowadzona do 
konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości początkowej środków trwałych oddanych do używania 
oraz osób lub komórek organizacyjnych, u których znajdują się środki trwałe. Konto 013 może wykazywać 
saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w używaniu w wartości początkowej. 
Na stronie Wn konta ewidencjonuje się zakupione wyposażenie dla projektu pn. „ Zdalna Szkoła + 
w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ”. Zakupione wyposażenie zostanie przekazane dla szkół, 
którzy następnie przekażą w użytkowanie uczniom i nauczycielom. 

Konto 072 - „Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej pozostałych środków trwałych oraz 
wartości niematerialnych i prawnych, podlegających umorzeniu jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu 
wydania ich do używania. Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia 
umorzenia wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. Na stronie 
Wn konta 072 ujmuje się w szczególności: umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych zlikwidowanych z powodu zużycia lub zniszczenia (w korespondencji z kontem 
013), Na stronie Ma konta 072 ujmuje się w szczególności odpisy umorzeniowe dotyczące pozostałych 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie (w korespondencji 
z kontem 013). Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej 
środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w miesiącu 
wydania ich do używania. 

Konto 130 - „Rachunek bieżący jednostki budżetowej" 

Konto 130 służy do ewidencji wydatków wynikających z operacji rachunku bankowego numer 
97 8038 0007 0030 8294 2000 0010 w walucie PLN. Na stronie Wn konta 130 ewidencjonuje się wpływ 
środków na realizację wydatków określonych grantem w korespondencji z kontem jednostki Urzędu Gminy 
223. Saldo tego konta przeksięgowuje się na stronę Wn konta 800 Fundusz jednostki. Do ewidencji 
wydatków związanych z projektem służy wyodrębnione subkonto 130/GL+. Na stronie Ma konta 130/GL+ 
ewidencjonowane są wydatki w korespondencji z kontami 201, 401 w klasyfikacji budżetowej dz., r,§. 
Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie wyciągów bankowych w zakresie wydatków, w związku 
z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów dotycząca wydatków między jednostką a bankiem.  
Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, 
zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. Saldo subkonta 130/GL+ 
w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań 
budżetowych na stronę Ma konta 800. Saldo subkonta 130/GL+ podlega w końcu roku przeksięgowaniu na 
przeciwstawne konto 800 ”Fundusz jednostki”. 

Wydatki nie objęte umową o dofinansowanie dokonywane są z rachunku bieżącego jednostki 
130/W2. 

Konto 201 - „Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" 

Konto 201/J służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, 
robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji gwarancyjnych, a także 
należności z tytułu przychodów finansowych. Konto 201/J obciąża się za powstałe należności i roszczenia 
oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie 
należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201/J powinna zapewnić możliwość 
ustalenia należności i zobowiązań krajowych i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Konto 
201/J może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma oznacza stan 
zobowiązań. 

Konto 223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” 
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Ma stronie Ma konta 223 otwartego dla jednostki budżetowej Urząd Gminy ewidencjonuje się wpływ 
środków na wydatki projektu. Saldo jego podlega przeksięgowaniu jako zrealizowane wydatki na konto Ma 
800 – Fundusz jednostki. 

Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii" 

Do ewidencji kosztów związanych z projektem służy wyodrębnione subkonto 401/GL+. Na stronie Wn 
konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie Ma konta ujmuje 
się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz na dzień bilansowy 
przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860. Koszty 
ujmowane na tym koncie opowiadają  wydatkom klasyfikowanych w paragrafie 424 „Zakup pomocy 
naukowych, dydaktycznych i książek” z odpowiednią czwartą cyfrą. 

Konto 720 – „Przychody z tytułu dochodów budżetowych” 

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych. Ewidencja analityczna do 
konta 720 wyodrębnienia przychody z tytułu dochodów budżetowych podlegających opodatkowaniu 
podatkiem od towarów i usług Vat wg stawek, oraz przychody niepodlegające podatkowi Vat. Na stronie 
Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie ma konta 720 – przychody 
z tytułu dochodów budżetowych. W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. 
Dopuszcza się możliwość tworzenia subkonta do konta 720 dla potrzeb realizacji projektu. 

Konto 800 - "Fundusz jednostki" 

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian. Na 
stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie 
z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. W związku z realizacją projektu pn. 
„ Zdalna Szkoła + w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej ” salda kont dotyczące dochodów oraz 
wydatków uczestniczących w projekcie przeksięgowuje się na konto 800 w jednostce Urząd Gminy tj : 

1) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 
130; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 
130; 

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 

Konto 860 – „ Wynik finansowy” 

Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. 

W na koniec roku obrotowego jednostki ujmuje się na stronie Wn konta sumy poniesionych w roku 
kosztów rodzajowych w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 4, 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę uzyskanych przychodów 
w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7. 

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - stratę 
netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku następnym, pod datą przyjęcia sprawozdania 
finansowego, na konto 800. 

3. Konta pozabilansowe 

Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych” 

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków 
budżetowych. 

Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie 
finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających 
wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym. Na stronie Wn konta 998 ujmuje 
się: 

1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym, 

2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego. 
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Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych 
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku 
bieżącym. Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych 
planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

   

  
 

Wójt Gminy Przesmyki 
 
 

Andrzej Skolimowski 
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