
ZARZĄDZENIE Nr 35/2021

Wójta Gminy Kluczewsko

z dnia lż.05.ż02I r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polifyki) rachunkowości przez organ

prowadzący dla szkół z terenu gminy Kluczewsko

Na podstawie art.8 iart. l0 ust.1 i2 ustawy zdnla29września 1994 roku o rachunkowości (tj, Dz.U,
z ż021 r. poz.211 z poźn. nn.).) oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z

dnia 13,09.2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budzetu państwa, budZetu jednostek

samorządowych terytorialnych, jednostek budZetowych, samorządowych zakładow budzetowych,

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budZetowych mających siedzibę poza

granicami Rzeczpospolitej Polskiej (tj. Dz.lJ. z 20ż0 r. poz. 342) araz ustawy z dnia 4 paździemika

20 1 8 r. o pracowniczych planach kapitałowych (Dz. lJ . z ż020 r. poz. I34ż) zarządza się, co następuje:

§ 1.W zarządzentunr 104Alż019 WójtaGminy Kluczewsko zdnta 15 listopada ż0|9 r. w sprawie

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości przez organ prowadzący dla szkół z terenu gminy

Kluczewsko wprowadza się następujące zmiany:

1) W Załączniku nr 2 ,"Zakładov,,y plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady

klasyfikacji zdarzeń zasady prowadzenia kont księgi pomocniczych oraz ich powiązania z kontami

księgi głównej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Kluczewsku" konto 240-Pozostałe rozrachunki
otrzymuje brzmienie:

Konto 240 słuĘ do ewidencji krajowych i zagranicznych nalezności i roszczeń oraz zobowiązań nie

objętych ewidencją na kontach 201-ż34. Konto 240 może być uzywane równiez do ewidencji pożyczek

i róznego rodzaju rozliczeń,atakże krótko- i długotenninowych nalezności funduszy celowych.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe nalezności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie

zobowiązań, wpłaty z tytułu uczęstnictwa w PPK finansowane przez uczestnika PPK oraz Podmiot

zatrudniający.
Na stronie Ma konta 240 u.imuje się powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleznoŚci i ro-

szczeń, potrącenie naleznych składek z ĘĄułu uczestnictwa w PPK z wynagrodzenia pracownika,

konto ż40 możę mieć dwa salda. saldo wn oznacza stan nalezności i roszczeń, a saldo Ma - stan

zobowiązań.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta ż40 zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń

i rozliczęń z poszczęgolnych §Ąułów.
Na koncie 240 ujrnuje się w szczególności:

l) potrącenia doĘczące wynagrodzenia, np. składki PZIJ, ZNP, pożyczki zKZP, PozYczki ZSS

2) sumy do wyjaśnienia.

Ewidencja szczegółowa udzielania pożyczek z Kasy Zapomogowo - PoĘczkowej prowadzona jest

w szkole przezupowaznione osoby.



2) W Załączniku nr 2 ,,Zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady

klasyfikacji zdarzęń zasady prowadzenia kont księgi pomocniczych oraz ich powiązania z kontami

księgi głównej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Kluczewsku" konto 405 - Ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia otrzymuje branienie:

Konto 405 słuzy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z §tufu róznego rodzaju świadczeń

narzęczpracowników iosób flzycznych zatnrdnionych na umowę o pracę, umowy o dzieło i innych

ulnów, które nie sązaliczane do wynagro dzeń, , kosz§ podróĄ, szkolenia pracowników, zakup odzieży

ochronnej.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione kosz§ z tytufu ubezpieczeń społecznych

i świadczeń zwlw tytułów, które nie sązaliczane do wynagrodzeń, kosz§ zĘĄuŁu uczęstnictwa w PPK
w części finansowanej przezPracodawcę narzęcz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na

podstawie umowy o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, koszty podroży, szkolenia pracowników, zakuP

odzieży ochronnej.

Na stronie Ma u.imuje się zmniejszenia kosźów z wlw tytułów oraz na dzień bilansowy przenosi się je

na konto 860.

Ewidencja szczegółowa do konta 405 prowadzonajest według podziałek klasyfikacji planu finansowego

jednostki.

3) W Zńączniku nr 2 .,Zakładow.v plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady

klasyfikacji zdarzeń zasady prowadzenia kont księgi pomocniczyclr oraz ich powiązania z kontami

księgi głównej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Kluczewsku" konto 998 - Zaangażowanie

wydatków budżetowych roku bieżącego otrzymuje brzmienie:

Konto 998 słuzy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budzetowych ujętych w Planie
finansowym _jednostki budzetowej danego roku budzetowego,

Na stronię Wn konta 998 u.imuje się równowartość sfinansowanych wydatków budzetowych w danYm

roku budzetowym, równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążńy wYdatki roku

następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków , czyli wańość umów, decyzji i innYch

postanowień, których wykonanie spor,voduje konieczność dokonania wydatków budzetowYch w roku

biezącym, wpłaty z §Ąufu uczestnictwa w PPK, w części finansowanej przez Pracodawcę.

Ewidenc.ja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

4) W ZŃączniku nr 8 ,,Zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasadY

klasyfikacji zdarzeń zasady prowadzenia kont księgi pomocniczych oraz ich powiązania z kontami

księgi głównej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Dobromierzu" konto 240-Pozostałe

rozrachunki otrzymuj e brzm ien ie :

Konto ż40 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych nalezności i roszczeń oraz zobowiązań nie

obję§ch ewidencją na kontach 201-ż34. Konto 240 możę być używane rólvniez do ewidencji poĘczek

i róznego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i długoterminowych naleznoŚci funduszY celowYch.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe nalezności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie

zobowiązań, wpłaty z tytułu uczestnictwa w PPK f-inansowanę przez uczestnika PPK oraz Podmiot

zatrudniający,

Na stronie Ma konta 240 ujmuje się powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie naleznoŚci i ro-

szczeń,potrącenie naleznych składek z §tułu uczestnictwa w PPK z wynagrodzenia Pracownika.



Konto 240 możę mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nalezności i roszczeń, a saldo Ma - stan

zobowiązań.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 zapewnia ustalenie rozrachunków, roszczeń

i rozliczęń z poszczególnych §Ąułów.
Na koncie 240 ujmuje się w szczególności:

1) potrącenia dotyczące wynagrodzenia, np. składki PZI.J, ZNP, pożyczki zKZP, pozyczki ZŚS

2) sumy do wyjaśnienia.
Ewidencja szczegółowa udzielania poĘczek z Kasy Zapomogowo * Pożyczkowej prowadzona jest

w szkole przez upowaznione osoby.

5) W Załączniku nr 8 ,,Zakładowy plan kont ustalający rłykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady

klasyfikacji zdarzeń zasady prowadzenia kont księgi pomocniczych oraz ich powiązania z kontami

księgi głównej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Dobrotnierzu" konto 405 - Ubezpieczenia
społeczne i inne świadczenia otrzylu.je brzmienie:

Konto 405 służy do ewidencji kosźów działalności podstawowej z §tułu róznego rodzaju świadczęń

narzęczpracowników iosób fizycznych zatrudnionych na umowę o pracę, umowy o dzieło i innych

umów, które nie sązaliczane do wynagro dzeń, , koszty podrózy, szkolenia pracowników, zakup odzieży

ochronnej.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z §tułu ubezpieczeń społecznych

i świadczęń zwlw §Ąułów, które nie sązaliczane do wynagrodzeń, kosz§ z Ętułu uczestnictwa w PPK
w części finansowanej przezPracodawcę narzecz pracowników i osób ftzycznych zatrudnionych na

podstawie umow},o pracę, umowy o dzieło i zlecenie, koszĘ podrózy, szkolenia pracowników, zakup

odzieży ochronnej.

Na stronie Ma u.imuje się zmniejszenia kosztów zwlw fytułów orazna dzień bilanso\łT/ przenosi się je

na konto 860,

Ewidencja szczegółou,a do konta 405 prowadzona jest wedfug podziałek klasyfikac.ji planu finansowego

.iednostki.

6) W Załączniku nr 8 ,,Zakładowy plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasadY

klasyfikacji zdarzeń zasady prowadzenia kont księgi pomocniczych oraz ich powiązania z kontami

księgi głównej w Zespole Przedszkolno - Szkolnym w Dobromierzu" konto 998 - ZaangaŻowanie

wyd atków buclżetowych roku bieżącego otrzynuj e brzm i en ię :

Konto 998 słuzy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budzetowych ujęĘch w Planie

fi nansowym .jednostki budżetowej danego roku budzetowego,

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się równowartość st-rnansowanych wydatków budżetorłych w danYm

rokrr budzetowyll,l, równowartośc zaangażowanych wydatków, które będą obciążaĘ wYdatki roku

następnego,

Na stronię Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków , czyli wańość umów, decYz.ii i innYch

postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budzetowYch w roku

bieżącym, wpłaty zĘtuŁu uczestnictwa w PPK, w części finansowanej przez pracodawcę.

Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest wedfug podziałek klasyfikacyjnYch.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

§2.Zarządzenie wchodziw życie z dniem podpisania, zmocą obowiązującą od 1 stYcznia2OŻ7 r

ry *§ ?§=-

Rafał Pałka

i


