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WPROWADZENIE
Niniejsza polityka rachunkowości ma na celu przedstawienie obowiązujących w Urzędzie Miejskim
w Słupsku w stosunku do gminy, powiatu i Skarbu Państwa:
1.

Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych.

2.

Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego.

3.

Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:

1)

zakładowego planu kont i wykazu ksiąg pomocniczych,

2)

wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach
danych,

3)

opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego.

4.

Rozliczeń okresu przejściowego po zakończeniu roku budżetowego.

5.

Zasad ewidencji księgowej i rozliczenia środków funduszy pomocowych.

6.

Zasad ewidencji księgowej i rozliczania dotacji rozwojowych.

7.

Systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych
i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów.

8.

Zasad windykacji należności gminy, powiatu i Skarbu Państwa.

9.

Zebranie wszystkich obowiązujących instrukcji.
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ROZDZIAŁ I
ZASADY OGÓLNE
1.

Podstawę prawną wprowadzenia polityki rachunkowości w Urzędzie Miejskim Słupsku
stanowi w szczególności:

1)

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),

2)

Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
oraz akty wykonawcze do tych ustaw.

2.

W sprawach nieuregulowanych w niniejszej polityce rachunkowości znajdują zastosowanie
przepisy powszechnie obowiązujące.

3.

Celem polityki rachunkowości Urzędu Miejskiego w Słupsku jest stałe, zgodne z prawem
uzyskiwanie obiektywnego obrazu jednostki samorządu terytorialnego i jej składników
organizacyjnych, koniecznego dla realizacji jej celów i zadań, wynikających z przepisów
prawa.

ROZDZIAŁ II
OKREŚLENIE

ROKU

OBROTOWEGO

ORAZ

OKRESÓW SPRAWOZDAWCZYCH
Rokiem obrotowym w Urzędzie Miejskim w Słupsku jest rok kalendarzowy od 1 stycznia do 31
grudnia obejmujący dwanaście miesięcy – rok budżetowy. Najkrótszym okresem sprawozdawczym
jest miesiąc, za który sporządza się:
1.

W jednostkach budżetowych:

1)

deklaracje ZUS – DRA,

2)

deklaracje dla podatku od towarów i usług – VAT-7,

3)

sprawozdania budżetowe - na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia
4 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r. poz.1773 z późn. zm.):
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a)

za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania:

•

Rb–27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb–28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

b)

za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:

•

Rb–27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb–28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb–28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki
budżetowej/jednostki

samorządu

terytorialnego,

które

nie

wygasły

z

upływem

roku budżetowego,
•

Rb–27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,

•

Rb–Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych
oraz gwarancji i poręczeń,

•

Rb–N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

•

Rb–50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,

•

Rb–ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa
z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

c)

za rok budżetowy składa się sprawozdania:

•

Rb–27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb–28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb–27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,

•

Rb–Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń,
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•

Rb–N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

•

Rb–50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach / wydatkach związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,

•

Rb–ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa
z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

4)

Sprawozdania finansowe składają się z:

1.

bilansu jednostki budżetowej.

2.

zestawienia zmian funduszu jednostki,

3.

rachunku zysku i strat jednostki (wariant porównawczy),

4.

informacji dodatkowej.

W skład sprawozdania finansowego Urzędu Miejskiego w Słupska wchodzi sprawozdanie
finansowe sporządzane przez Wydział Księgowości (osobno dla Referatu Dochodów i Referatu
Wydatków) oraz PGM Sp. z o.o. w zakresie powierzonego zadania związanego z zasobem
mieszkaniowym.
2.

W organie:

1)

sprawozdania budżetowe - na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r.
(Dz.U. z 2019 r. poz. 1393 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie
sprawozdań jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia
4 marca 2010 r. ( Dz.U. z 2014 r. poz.1773 z późn. zm.):

a)

za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania:

•

Rb–27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb-28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

b)

za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania:

•

Rb–27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb–28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb–28NWS – sprawozdanie z wykonania planu wydatków samorządowej jednostki
budżetowej/jednostki samorządu terytorialnego, które nie wygasły z upływem roku
budżetowego,
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•

Rb-27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,

•

Rb–NDS

–

kwartalne

sprawozdanie

o

nadwyżce/deficycie

jednostki

samorządu

terytorialnego,
•

Rb–Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń,

•

Rb–N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

•

Rb–50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,

•

Rb–27 – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzane
przez Urzędy Skarbowe,

•

Rb–ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa
z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

c)

za rok składa się sprawozdania:

•

Rb–27S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb–28S – miesięczne/roczne sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetowych
jednostki samorządu terytorialnego,

•

Rb–27ZZ – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów związanych z realizacją
zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,

•

Rb–PDP – roczne sprawozdanie z wykonania dochodów podatkowych gminy/miasta
na prawach powiatu,

•

Rb–NDS

–

kwartalne

sprawozdanie

o

nadwyżce/deficycie

jednostki

samorządu

terytorialnego,
•

Rb–Z – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych oraz
gwarancji i poręczeń,

•

Rb–UZ – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie zobowiązań według tytułów dłużnych,

•

Rb–N – kwartalne sprawozdanie o stanie należności oraz wybranych aktywów finansowych,

•

Rb–UN – roczne sprawozdanie uzupełniające o stanie należności z tytułu papierów
wartościowych wg wartości księgowej,

•

Rb–50 – kwartalne sprawozdanie o dotacjach/wydatkach związanych z wykonywaniem
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zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu
terytorialnego ustawami,
•

Rb–27 – kwartalne sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetowych sporządzane
przez Urzędy Skarbowe,

•

Rb–ST – roczne sprawozdanie o stanie środków na rachunkach bankowych jednostek
samorządu terytorialnego,

•

Rb–ZN – kwartalne sprawozdanie o stanie zobowiązań oraz należności Skarbu Państwa
z tytułu wykonywania przez jednostki samorządu terytorialnego zadań zleconych,

2)

sprawozdania finansowe Miasta Słupska - na podstawie przepisów Rozporządzenia
Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu
państwa,

budżetów

samorządowych

jednostek

zakładów

samorządu

budżetowych,

terytorialnego,
państwowych

jednostek
funduszy

budżetowych,
celowych

oraz

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.), składa się z:
a)

bilansu z wykonania budżetu Miasta Słupska (Organ), zawierającego informacje
w zakresie ustalonym w załączniku nr 7 do ww. Rozporządzenia,

b)

łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów jednostek budżetowych lub
samorządowych zakładów budżetowych w zakresie ustalonym w załączniku nr 5
do ww. Rozporządzenia,

c)

łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające z rachunków zysków
i strat samorządowych jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów
budżetowych, zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 10
do ww. Rozporządzenia,

d)

łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane wynikające z zestawień zmian
w funduszu jednostek budżetowych lub samorządowych zakładów budżetowych,
zawierającego informacje w zakresie ustalonym w załączniku nr 11 do ww.
Rozporządzenia.

e)

informacji dodatkowej obejmującej dane wynikające z informacji dodatkowej
samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych,
zawierającej

informacje

w

zakresie

ustalonym

w

załączniku

nr 12

do ww. Rozporządzenia.
Zasady sporządzania informacji dodatkowej są regulowane oddzielnym Zarządzeniem Prezydenta
Miasta. Sporządzając zbiorcze sprawozdanie finansowe [b), c), d)] należy dokonać odpowiednich
wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń dotyczą
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w szczególności:
•

wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków o podobnym charakterze,

•

wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych pomiędzy jednostkami.

Sporządzając łączny bilans [b)] należy przedstawić w informacji uzupełniającej do tego
sprawozdania dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze zabezpieczone w wieloletniej
prognozie finansowej Miasta Słupska.
3)

skonsolidowany bilans Miasta Słupska - na podstawie przepisów Rozporządzenia Ministra
Rozwoju i Finansów w sprawie 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 z dnia
13 września 2017 r. (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.), zawierającego informacje
w zakresie ustalonym w załączniku nr 9 do rozporządzenia. Zasady sporządzania
skonsolidowanego bilansu opisane zostały w rozdziale IX.

ROZDZIAŁ III
ZASADY I TECHNIKI PROWADZENIA
EWIDENCJI KSIĘGOWEJ
1.

Księgi rachunkowe Urzędu Miejskiego w Słupsku prowadzone są w siedzibie:
Urząd Miejski, Plac Zwycięstwa 3, 76-200 Słupsk.

2.

Ewidencja księgowa (księgi rachunkowe) prowadzona jest modułowo przy pomocy
urządzeń komputerowych, w jednolitym środowisku informatycznym (systemie księgowym
i sieci). Poszczególne moduły ewidencji umożliwiają, zgodne z niniejszymi zasadami,
prowadzenie jej w odrębnych jednostkach organizacyjnych.

3.

Ewidencję księgową prowadzi się w następujących modułach:

1)

Księga Główna,

2)

Należności i Zobowiązania,

3)

Podatki,

4)

Planowanie i Monitorowanie Budżetu,

5)

Centralny Rejestr Umów,
Załącznik do Zasad (polityki) Rachunkowości – ZPM Nr 1070/SK/2019 z 3 grudnia 2019 r.
Strona 9 / 42

6)

Ewidencja Kadrowa,

7)

Płace,

8)

Majątek,

9)

Gospodarka Mateiałowo-Magazynowa,

10)

Gospodarka odpadami,

11)

Egzekucja,

12)

Fakturowanie,

13)

Gospodarka Mieniem Komunalnym.

4.

Szczegółowy opis dotyczący poszczególnych modułów znajduje się w DGA Quality
w bibliotece dokumentów pkt 13 Sprawy informatyczne ppkt 1. (instrukcje informatyczne).

5.

Jeżeli w ramach jednostki organizacyjnej istnieją mniejsze, samodzielnie prowadzące
ewidencję, to obowiązkiem jednostki nadzorującej jest terminowe dokonanie połączenia
sprawozdań finansowych tych jednostek z własnym, w celu przekazania do jednostki
łączącej wyższego szczebla.

6.

Połączenia/konsolidacji wszystkich sprawozdań w ramach Urzędu Miejskiego w Słupsku
dokonuje Wydział Budżetu Miasta – Referat Rachunkowości Budżetowej Miasta.

7.

Księgi rachunkowe muszą być prowadzone:

1)

rzetelnie – dokonane w nich zapisy odzwierciedlają stan rzeczywisty,

2)

bezbłędnie – jeżeli wprowadzono do nich kompletnie i poprawnie wszystkie
zakwalifikowane do księgowania w danym miesiącu dowody księgowe dotyczące operacji
gospodarczych dokonanych w miesiącu oraz zapewniono ciągłość zapisów i bezbłędność
stosowanych procedur obliczeniowych,

3)

sprawdzalnie – jeżeli umożliwiają stwierdzenie poprawności dokonanych zapisów, stanów
(sald) oraz działania procedur obliczeniowych,

4)

bieżąco - jeżeli:

a)

zapewnione jest terminowe sporządzanie sprawozdań finansowych, deklaracji podatkowych,
wszelkich wymaganych prawem rozliczeń finansowych i zestawień oraz terminowo
wprowadzane są określone przepisami zapisy operacji gospodarczych,

b)

zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej są sporządzane nie rzadziej niż na koniec
miesiąca, a za ostatni miesiąc roku obrotowego – nie później niż do 85 dnia po dniu
bilansowym. Obroty tego zestawienia powinny być zgodne z obrotami dziennika lub
obrotami zestawienia obrotów dzienników częściowych, a suma obrotów kont po stronie
„Wn” musi być zgodna z sumą obrotów strony „Ma”.

c)

okresowego zamknięcia ksiąg rachunkowych dokonuje się po zamknięciu kwartalnego
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okresu sprawozdawczego, a ostateczne – roczne zamknięcie i otwarcie ksiąg rachunkowych
jednostki powinno nastąpić w ciągu 15 dni od daty zatwierdzenia sprawozdań przez
Radę Miejską.
8.

Po dokonaniu zamknięcia ksiąg rachunkowych niedozwolone jest wprowadzanie
jakichkolwiek operacji gospodarczych w zamkniętych okresach sprawozdawczych. Korekty
mogą być dokonane jedynie poprzez wystawienie dowodu księgowego i wprowadzenie do
ksiąg w otwartym okresie sprawozdawczym.

9.

Księgi pomocnicze (ewidencję analityczną) prowadzi się dla:

1)

rachunków bankowych,

2)

dochodów i wydatków budżetu,

3)

środków trwałych, w tym także środków trwałych w budowie, wartości niematerialnych
i prawnych oraz dokonywanych od nich odpisów amortyzacyjnych i umorzeniowych,

4)

pozostałych środków trwałych,

5)

długoterminowych aktywów finansowych,

6)

rozrachunków z budżetami, kontrahentami,

7)

rozrachunków z pracownikami, a w szczególności jako imienną ewidencję wynagrodzeń
pracowników (karty wynagrodzeń) zapewniającą uzyskanie informacji z całego okresu
zatrudnienia,

8)

operacji sprzedaży, przychodów i kosztów finansowych,

9)

operacji zakupu,

10)

kosztów,

11)

operacji gotówkowych w przypadku prowadzenia kasy,

12)

rozrachunków związanych z ewidencją podatków i opłat organów podatkowych Urzędu
– jednostki samorządu terytorialnego,

13)

innych, istotnych dla jednostki składników aktywów i pasywów.

10.

W zakresie ewidencji analitycznej istnieje obowiązek grupowania danych o dochodach i
przychodach oraz o wydatkach i kosztach także w przekrojach podziałek klasyfikacji
budżetowej.

11.

Przy ewidencji i rozliczaniu kosztów ponoszone koszty ujmuje się tylko na kontach zespołu
4 – „Koszty według rodzaju i ich rozliczenie”, uwzględniając wymogi klasyfikacji
budżetowej.

12.

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno - kontrolną. Zdarzenia na nich
rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach
pozabilansowych obowiązuje zapis jednostronny, który nie podlega uzgodnieniu
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z dziennikiem, ani innym urządzeniem ewidencyjnym. Ujmowane są na nich:
1)

zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego,

2)

zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat,

3)

decyzje warunkowe,

4)

planowane dochody budżetu,

5)

plan finansowy wydatków budżetowych,

6)

plan finansowy niewygasających wydatków,

7)

wzajemne rozliczenia między jednostkami,

8)

obce środki trwałe,

9)

obce pozostałe środki trwałe,

10)

środki trwałe – Skarb Państwa.

13.

Księgi rachunkowe organu prowadzone są za pomocą komputera i obejmują zbiory zapisów
księgowych, obrotów i sald, które tworzą:

1)

dziennik - prowadzony jest w następujący sposób:

a)

zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym ujmowane są w nim
chronologicznie,

b)

zapisy są kolejno numerowane w okresie roku/miesiąca, co pozwala na ich jednoznaczne
powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi,

c)

sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły,

d)

jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej,

e)

dziennik podlega archiwizacji. Zasady archiwizowania dziennika znajdują się w rozdziale
XV „Zasady archiwizowania danych z księgi głównej”.

2)

księga główna - (konta syntetyczne) prowadzona jest w sposób spełniający następujące
zasady:

a)

podwójnego zapisu,

b)

systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych zgodnie z zasadą
memoriałową,

c)

powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku,

3)

księgi pomocnicze - (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegóławiające dla wybranych
kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą
zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowana jest za każdym razem do przedmiotu
ewidencji konta głównego,

4)

zastawienie obrotów i sald sporządza się na koniec miesiąca, zawiera ono:

a)

symbole i nazwy kont,
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b)

salda kont na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych, obroty za okres sprawozdawczy
i narastająco od początku roku oraz salda na koniec okresu sprawozdawczego,

c)

sumę sald na dzień otwarcia ksiąg rachunkowych obrotów za okres sprawozdawczy
i narastająco od początku roku oraz sald na koniec okresu sprawozdawczego,

Obroty „zestawienia” są zgodne z obrotami dziennika. Na koniec każdego miesiąca sporządza się
także zestawienie wykonania budżetu.
14.

Wykonanie budżetu przebiega za pośrednictwem rachunku bieżącego podległych jednostek
budżetowych wraz z jednostką budżetową Urząd Miejski.

15.

Ewidencja wykonania budżetu tj. gromadzenia dochodów i dokonywania wydatków
budżetowych, oparta jest na zasadzie kasowej. Pozostałe zapisy operacji objętych ewidencją
wykonania budżetu przebiegają według zasady memoriałowej.

16.

Podstawą zapisów księgowych są także sporządzane dowody księgowe w postaci (PK) –
polecenia księgowania w zakresie:

1)

operacji ujętych na rachunkach pomocniczych przy kredytach bankowych,

2)

udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,

3)

operacji korygowania błędnych zapisów,

4)

oraz innych zdarzeń gospodarczych mających wpływ na prawidłową realizację budżetu.

17.

W celu uproszczenia dokonywania zapisów księgowych dopuszcza się stosowanie art. 4
ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeżeli takie uproszczenie nie wywiera ujemnego wpływu na
realizację założeń sprawozdawczych jednostki.

18.

Zwroty dotacji otrzymanych ujmuje się za rok bieżący w organie – pomniejsza się z tego
tytułu dochody. Zwroty dotacji udzielonych za rok bieżący w jednostce – pomniejsza się z
tego tytułu wydatki.

19.

Zwroty dotacji (za lata ubiegłe) udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego
ujmuje się po stronie dochodów w jednostce Wydział Księgowości - Referat Dochodów, a
wydatki z tytułu zwrotu dotacji (za lata ubiegłe) ujmuje się w jednostce budżetowej Wydział
Księgowości - Referat Wydatków.

20.

Przyjęte zasady prowadzenia ewidencji księgowej wykonania budżetu jednostki samorządu
terytorialnego pozwalają na ustalenie kasowego wyniku budżetu, tj. nadwyżki lub deficytu
budżetu oraz rozrachunków budżetu:

1)

z innymi budżetami jednostek samorządu terytorialnego oraz budżetem państwa,

2)

z urzędami skarbowymi,

3)

z bankami, innymi instytucjami finansowymi lub innymi jednostkami z tytułu zaciągniętych
oraz spłaconych kredytów i pożyczek, emisji obligacji,
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4)

z jednostkami budżetowymi objętymi budżetami jednostek samorządu terytorialnego.

21.

W ewidencji księgowej wykonania budżetu (organu finansowego) ujmuje się obroty
pieniężne na bieżącym rachunku bankowym budżetu oraz wynik realizacji dochodów i
wydatków budżetowych przez podległe organowi samorządu gminnego jednostki
budżetowe, dochodów i wydatków budżetowych realizowanych bezpośrednio przez Urząd,
subwencje, dotacje i udziały otrzymane z budżetu państwa, dochody od innych jednostek
samorządu terytorialnego oraz dochody realizowane na rzecz jednostek samorządu
terytorialnego przez urzędy skarbowe, a także inne dochody i wydatki określone przepisami
szczególnymi, np. dotyczące funduszy pomocowych niepodlegających zwrotowi, przy czym
te ostatnie gromadzone są na wyodrębnionych rachunkach bankowych.

22.

Ujęcie w księgach rachunkowych Urzędu przychodów z tytułu dochodów jednostek
samorządu terytorialnego nieujętych w planach innych samorządowych jednostek
budżetowych. Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
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

Rzeczpospolitej

Polskiej

z

dnia

13 września

2017r.

(Dz. U. z 2017r., poz. 1911 z późn.zm.) do przychodów Urzędu - jednostki samorządu
terytorialnego Wydział Księgowości - Referat Dochodów zalicza się dochody budżetu
(Organu). Przychody z tego tytułu należy ująć na stronę Ma konta 720 w korespondencji
ze stroną Winien konta 800 i wydzieloną analityką przeznaczoną wyłącznie do ewidencji
tego typu przychodów. Przychody z tego tytułu będą księgowane memoriałowo w Wydziale
Księgowości - Referacie Dochodów, a ich realizacja nastąpi bezpośrednio poprzez rachunek
budżetu w okresach miesięcznych na podstawie sprawozdania Rb–27S dotyczącego
zrealizowanych dochodów tylko przez Organ. Korekty dochodów realizowanych przez
Organ na koncie 901 są uwzględniane w sprawozdaniach miesięcznych przekazywanych
do Wydziału Księgowości - Referatu Dochodów.
23.

Dochody realizowane na koncie 224 z tytułu podatków pobieranych przez właściwe Urzędy
Skarbowe księgowane są w okresach miesięcznych w Organie na koncie 901 za pomocą
polecenia księgowania (PK). W okresach kwartalnych dochody z tego tytułu będą
księgowane na podstawie sprawozdania Rb–27 po wcześniejszym wyksięgowaniu
dochodów wprowadzonych w okresach miesięcznych.

24.

Operacje związane z egzekucją administracyjną należności w zakresie pobranych
i przekazanych dochodów z tytułu opłaty komorniczej i kosztów egzekucyjnych oraz

Załącznik do Zasad (polityki) Rachunkowości – ZPM Nr 1070/SK/2019 z 3 grudnia 2019 r.
Strona 14 / 42

zaległości wymagalnych realizowanych przez Referat Egzekucji Wydziału Podatków
Lokalnych i Zarządzania Należnościami ujmowane są w sprawozdaniach budżetowych
i finansowych sporządzanych przez Wydział Księgowości na podstawie pisemnej informacji
z Wydziału Podatków Lokalnych i Zarządzania Należnościami.
25.

Zasady ewidencji operacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej:

1)

Samorządowa jednostka budżetowa zobowiązana jest do przekazania na rachunek
podstawowy budżetu pobrane dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej,

2)

Rozliczenia z tytułu pobranych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z
zakresu administracji rządowej dokonuje Organ, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Kwoty należności wynikające z wpłaconych świadczeń ewidencjonuje się w księgach
organu na koncie „224” – rozrachunki budżetu.

3)

Kwoty dochodów nienależnie wpłaconych (pobranych) lub orzeczonych do zwrotu stanowią
nadpłaty. Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych m.in. z tytułu 20 % należnych gminie
dłużnika

alimentacyjnego,

powstałych

zarówno

w

bieżącym

roku

budżetowym,

jak i w ubiegłych latach budżetowych ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na
którą zalicza się bieżące wpływy tego samego rodzaju. Podstawą dokonania zwrotu nadpłat
jest pisemne polecenie zwrotu, podpisane przez kierownika i skarbnika miasta. Polecenie
powinno zawierać uzasadnienie zwrotu i wskazanie daty wypłacenia zwracanej kwoty
(pismo z jednostki zainteresowanej zwrotem).
26.

Naliczone przez banki odsetki i prowizje w potwierdzeniu sald na 31 grudnia
od zaciąganych przez Miasto Słupsk kredytów, pożyczek lub obligacji, których termin
zapłaty przypada w następnym roku budżetowym, ujmuje się przez PK w księgach
rachunkowych Urzędu.

27.

Konta pozabilansowe w Organie pełnią funkcję/rolę wyłącznie informacyjno-kontrolną.
Zdarzenia na nich rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów.
Na kontach

pozabilansowych obowiązuje

zapis

jednostronny, który nie podlega

uzgodnieniom z dziennikiem, ani innymi urządzeniami ewidencyjnymi. Ujmowane są na
nich:
1)

planowane dochody budżetu,

2)

planowane wydatki budżetu,

3)

rozliczenia z innymi budżetami,

4)

planowane rozchody budżetu,

5)

zobowiązania warunkowe.
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28.

Przy wekslach in blanco obowiązują następujące zasady:

1)

wystawienie przez Miasto Słupsk weksla in blanco wraz z deklaracją wekslową może
nastąpić w przypadkach:

a)

zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów przez Miasto,

b)

zabezpieczenia udzielonych przez Miasto poręczeń i gwarancji,

c)

zabezpieczenia prawidłowej realizacji zadań finansowanych ze środków zewnętrznych, w
tym: dotacji, środków unijnych, funduszy itp.

2)

po

zakończeniu

realizacji

umowy

zawartej

z

wierzycielem

następuje

zwrot

niewykorzystanego weksla wraz z deklaracją wekslową,
3)

wydziały merytoryczne, które realizują zadania posiadające zabezpieczenie wekslowe,
po otrzymaniu od wierzyciela niewykorzystanego weksla i deklaracji wekslowej składają
do Skarbnika Miasta wniosek o ich zniszczenie,

4)

do wniosku należy dołączyć zwrócony weksel wraz z deklaracją wekslową oraz informację
o zakończeniu i rozliczeniu zadania,

5)

w celu zniszczenia weksla/weksli i deklaracji wekslowych Zarządzeniem Prezydenta Miasta
zostaje

powołana

komisja

doraźna

do

przeprowadzenia

procedury

zniszczenia

ww. dokumentów.

ROZDZIAŁ IV
WYKAZ OBOWIĄZUJĄCYCH PLANÓW KONT
W Urzędzie Miejskim w Słupsku obowiązują następujące plany kont:
1.

Zakładowy plan kont budżetu gminy (organ) – załącznik nr 1,

2.

Zakładowy plan kont jednostki budżetowej – załącznik nr 2,

3.

Zakładowy plan kont dla Skarbu Państwa – załącznik nr 3.

ROZDZIAŁ V
METODY I TERMINY INWENTARYZOWANIA
SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH
1.

Metody,

sposoby

i

terminy

przeprowadzenia

inwentaryzacji

oraz

zasady

jej

dokumentowania i rozliczania różnic inwentaryzacyjnych wynikają z art. 26 i 27 ustawy
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o rachunkowości oraz z Instrukcji Inwentaryzacji stanowiącej Załącznik nr 8 do Zasad
(polityki) rachunkowości.
2.

Skład komisji inwentaryzacyjnej w Urzędzie Miejskim w Słupsku ustalany jest
Zarządzeniem Prezydenta Miasta.

ROZDZIAŁ VI
OBOWIĄZUJĄCE METODY WYCENY
AKTYWÓW I PASYWÓW
1.

Aktywa i pasywa jednostki wycenia się według zasad określonych w przepisach rozdziału
4 ustawy o rachunkowości oraz przepisów § 6 – 14 Rozporządzenia w sprawie zasad
rachunkowości oraz planów kont.

2.

Przy wycenie majątku likwidowanych jednostek lub postawionych w stan likwidacji stosuje
się zasady wyceny ustalone w ustawie o rachunkowości dla jednostek kontynuujących
działalność, chyba że przepisy dotyczące likwidacji stanowią inaczej.

3.

Przy sprzedaży, nieodpłatnym przekazaniu innej jednostce, darowiźnie i likwidacji zużytych
składników majątku ruchomego (regulacja dotyczy uprawnień przysługujących Skarbowi
Państwa, tzn. że obowiązuje państwowe jednostki budżetowe, zaś samorządowe jednostki
budżetowe mogą z niej skorzystać) powierzonego jednostkom budżetowym stosowane są
zasady wyceny wynikające z Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowego
sposobu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego Skarbu Państwa
z dnia 21 października 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 2004)

4.

Wartości niematerialne i prawne nabyte z własnych środków wprowadza się do ewidencji w
cenie nabycia lub kosztów wytworzenia zaś otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji
właściwego organu w wartości określonej w tej decyzji, a otrzymane na podstawie spadku
lub darowizny w wartości rynkowej na dzień nabycia. Wartość rynkowa określana jest na
podstawie przeciętnych cen stosowanych w obrocie rzeczami tego samego rodzaju gatunku,
z uwzględnieniem ich stanu i stopnia zużycia.

5.

Wartości niematerialne i prawne :

1)

o wartości w cenie nabycia do 3.500,00 zł podlegają jednorazowemu umorzeniu
i amortyzacji w miesiącu przyjęcia do użytkowania,

2)

o cenie nabycia powyżej 3.500,00 zł podlegają umorzeniu i amortyzacji przy zastosowaniu
stawki 50%.
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6.

Wartości niematerialne i prawne o wartości w cenie nabycia powyżej 3.500 zł umarza się
jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia. Umorzenie ujmowane jest na koncie
071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych".
Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja".

7.

Rzeczowe aktywa trwałe obejmują:

1)

środki trwałe,

2)

pozostałe środki trwałe,

3)

środki trwałe w budowie (inwestycje),

4)

zbiory biblioteczne (w bibliotekach),

5)

dobra kultury,

6)

uzbrojenie i sprzęt wojskowy.

8.

Środki trwałe to składniki aktywów zdefiniowane w art. 3 ust. l pkt 15 ustawy
o rachunkowości oraz środki trwałe stanowiące własność:

1)

Skarbu Państwa lub

2)

jednostki samorządu terytorialnego Urzędu Miejskiego w Słupsku, w stosunku do których
jednostka sprawuje uprawnienia właścicielskie, niezależnie od sposobu ich wykorzystania.

9.

Środki trwałe obejmują w szczególności:

1)

grunty,

2)

prawo użytkowania wieczystego gruntu,

3)

lokale będące odrębną własnością,

4)

budynki,

5)

budowle,

6)

obiekty inżynierii lądowej i wodnej,

7)

urządzenia techniczne i maszyny,

8)

środki transportu,

9)

ulepszenia w obcych środkach trwałych,

10)

inne środki trwałe.

10.

Niezależnie od wartości do środków trwałych zalicza się:

1)

nieruchomości, w szczególności grunty i prawo wieczystego użytkowania gruntów,

2)

dobra kultury,

3)

środki zakwalifikowane do KST – 487,

4)

środki transportu,

5)

inne środki trwałe, które ze względu na swój charakter nie powinny być umarzane
jednorazowo.
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11.

Do środków trwałych jednostki zalicza się także obce środki trwałe znajdujące się w jej
użytkowaniu na podstawie art. 3 ust. 4 ustawy o rachunkowości, jeśli występuje ona jako
„korzystający" (w zakresie leasingu finansowego).

12.

Środki trwałe w dniu przyjęcia do użytkowania wycenia się:

1)

w przypadku zakupu - według ceny nabycia lub ceny zakupu,

2)

w przypadku wytworzenia we własnym zakresie - według kosztu wytworzenia, zaś w
przypadku trudności z ustaleniem kosztu wytworzenia - według wyceny dokonanej przez
rzeczoznawcę,

3)

w przypadku ujawnienia w trakcie inwentaryzacji - według posiadanych dokumentów z
uwzględnieniem zużycia, a przy ich braku według wartości godziwej,

4)

w przypadku nabycia w drodze spadku lub darowizny - według wartości rynkowej z dnia
otrzymania lub w niższej wartości określonej w umowie o przekazaniu,

5)

w przypadku otrzymania w sposób nieodpłatny od Skarbu Państwa lub jednostki samorządu
terytorialnego - w wysokości określonej w decyzji o przekazaniu,

6)

w przypadku otrzymania środka na skutek wymiany środka niesprawnego - w wysokości
wynikającej z dowodu dostawcy, z podaniem cech szczególnych nowego środka,

13.

Na dzień bilansowy środki trwałe (z wyjątkiem gruntów, których się nie umarza) wycenia
się w wartości netto, tj. po pomniejszeniu o wartość umorzenia za cały okres od początku
użytkowania.

14.

Rzeczowe aktywa trwałe ewidencjonuje się w podziale na:

1)

środki trwałe na koncie 011 „Środki trwałe",

2)

pozostałe środki trwałe na koncie 013 „Pozostałe środki trwałe".

3)

środki trwałe w budowie (inwestycje) na koncie 080 ,,Środki trwałe w budowie
(inwestycje)”.

15.

Środki trwałe ewidencjonowane na koncie 011 finansuje się ze środków przeznaczonych na
inwestycje w rozumieniu ustawy o finansach publicznych i wydanego na jej podstawie
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późn. zm.).

16.

Odpisów umorzeniowych od środka trwałego (konto 011 – z wyjątkiem gruntów) dokonuje
się drogą systematycznego, planowanego rozłożenia jego wartości początkowej według
stawek amortyzacyjnych ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.
Rozpoczęcie odpisów umorzeniowych dokonuje się od pierwszego dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym przyjęto środek trwały do używania, a zakończenie –
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w ostatnim dniu miesiąca, w którym nastąpiło zrównanie wartości umorzeniowych z
wartością początkową środka trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub
stwierdzenia niedoboru. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
17.

Umorzenie ujmowane jest na koncie 071 „Umorzenie środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych". Amortyzacja obciąża konto 400 „Amortyzacja". Środki trwałe
umarza się jednorazowo za okres całego roku pod datą 31 grudnia.

18.

W jednostce przyjęto metodę liniową dla wszystkich środków trwałych.

19.

Dla żadnych środków trwałych nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości.

20.

Aktualizacji wartości początkowej i dotychczasowego umorzenia środków trwałych
dokonuje się wyłącznie na podstawie odrębnych przepisów, a wyniki takiej aktualizacji
odnosi się na fundusz jednostki .

21.

Na potrzeby wyceny bilansowej wartość gruntów nie podlega aktualizacji.

22.

Pozostałe środki trwałe ewidencjonowane na koncie 013 to środki trwałe finansowane ze
środków na bieżące wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które
tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na inwestycje).

23.

Pozostałe środki trwałe obejmują:

1)

odzież i umundurowanie - ewidencja ilościowa prowadzona przez wydziały merytoryczne,

2)

meble i dywany,

3)

pozostałe środki trwałe o wartości początkowej do 3.500 zł dla których odpisy
amortyzacyjne są uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w
momencie oddania do używania.

24.

Pozostałe środki trwałe ujmuje się w ewidencji ilościowo - wartościowej na koncie 013
„Pozostałe środki trwałe" i umarza się je w 100% jednorazowo przez spisanie w koszty w
miesiącu przyjęcia do używania, a umorzenie to ujmowane jest na koncie 072 „Umorzenie
pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów
bibliotecznych” w korespondencji z kontem 401 „Zużycie materiałów i energii".

25.

Środki trwałe w budowie (inwestycje) to koszty poniesione w okresie budowy, montażu,
przystosowania, ulepszenia i nabycia podstawowych środków trwałych oraz koszty nabycia
pozostałych środków trwałych stanowiących pierwsze wyposażenie nowych obiektów
zaliczone do dnia bilansowego lub do dnia zakończenia inwestycji, w tym również:

1)

niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy,

2)

koszt obsługi zobowiązań zaciągniętych w celu ich sfinansowania i związane z nimi różnice
kursowe, pomniejszony o przychody z tego tytułu,

3)

opłaty notarialne, sądowe itp.,
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4)

odszkodowania dla osób fizycznych i prawnych wynikłe do zakończenia budowy.

26.

Do kosztów wytworzenia podstawowych środków trwałych nie zalicza się kosztów
ogólnego

zarządu oraz kosztów poniesionych przed udzieleniem zamówień związanych z

realizowaną inwestycją, tj. kosztów przetargów, ogłoszeń i innych.
27.

W jednostkach budżetowych do kosztów inwestycji zalicza się w szczególności następujące
koszty:

1)

dokumentacji projektowej,

2)

nabycia gruntów i innych składników majątku, związanych z budową,

3)

badań geodezyjnych i innych dotyczących określenia właściwości geologicznych terenu,

4)

przygotowania terenu pod budowę, pomniejszone o uzyski ze sprzedaży zlikwidowanych na
nim obiektów,

5)

opłat z tytułu użytkowania gruntów i terenów w okresie budowy,

6)

założenia stref ochronnych i zieleni,

7)

nadzoru autorskiego i inwestorskiego,

8)

ubezpieczeń majątkowych obiektów w trakcie budowy,

9)

sprzątania obiektów poprzedzającego oddanie do użytkowania,

10)

inne koszty bezpośrednio związane z budową.

28.

Należności długoterminowe to należności, których termin spłaty przypada w okresie
dłuższym niż rok od dnia bilansowego. Wyceniane są w kwocie wymagającej zapłaty,
a więc łącznie z należnymi odsetkami, pomniejszonej o ewentualne odpisy aktualizujące ich
wartość (zasada ostrożności) zgodnie z art. 35b ust. l ustawy o rachunkowości.

29.

Jeżeli spłata należności ma nastąpić ratami, to raty płatne w roku obrotowym następującym
po dniu bilansowym oraz raty zaległe wykazuje się we właściwej pozycji B.II aktywów, zaś
resztę należności - płatną w okresie powyżej roku - w poz. A. III bilansu jednostki
budżetowej.

30.

Długoterminowe aktywa finansowe to aktywa finansowe (rozumiane zgodnie z ustawą
o rachunkowości jako inwestycje długoterminowe). Obejmują w szczególności:

1)

akcje i udziały w obcych podmiotach gospodarczych,

2)

akcje i inne długoterminowe papiery wartościowe traktowane jako lokaty długoterminowe.

31.

Na dzień przyjęcia do ewidencji wyceniane są w cenie nabycia lub cenie zakupu, jeżeli
koszty przeprowadzenia transakcji nie są istotne.

32.

Na dzień bilansowy udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje długoterminowe
wyceniane są w:

1)

cenie nabycia pomniejszonej o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości,
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2)

wartości godziwej,

3)

cenie rynkowej, będącej wynikiem przeszacowania ceny nabycia.

33.

Udziały w jednostkach podporządkowanych wycenia się według zasad dla udziałów w
innych jednostkach lub metodą praw własności.

34.

Ewidencja szczegółowa powinna zapewnić ustalenie wartości bilansowej (netto)
poszczególnych rodzajów długoterminowych aktywów finansowych wg tytułów.

35.

Mienie zlikwidowanych jednostek to rzeczowe składniki majątkowe faktycznie przejęte
przez jednostkę budżetową (organ założycielski lub nadzorujący) po zlikwidowanym
przedsiębiorstwie państwowym, komunalnym lub innej podległej jednostce, także jednostce
budżetowej, do czasu podjęcia decyzji przez organ stanowiący jst o ich przeznaczeniu. Nie
dotyczy to mienia po zlikwidowanych jednostkach, które kontynuują działalność. Składniki
takiego mienia ujmowane są na koncie 015 „Mienie zlikwidowanych jednostek" według
wartości netto wynikającej z bilansu zamknięcia zlikwidowanego podmiotu i załączników
do bilansu.

36.

Rozchodowane są według wartości określonej w:

1)

decyzji/umowie o przekazaniu innym podmiotom,

2)

decyzji o przyjęciu do środków trwałych jednostki,

3)

dokumencie sprzedaży,

4)

dokumencie o likwidacji składników mienia.

37.

Ewidencja analityczna mienia prowadzona jest w postaci specyfikacji majątku ujętego
w bilansie zlikwidowanego podmiotu wraz z załącznikami.

38.

Zapasy obejmują materiały i paliwo.

39.

Materiały wycenia się w rzeczywistych cenach zakupu netto.

40.

Jednostka

prowadzi

ewidencję

obrotu

materiałowego

na

kartotekach

ilościowo

- wartościowych w księgowości i ilościowych w magazynie.
41.

Przyjęcie materiałów do magazynu następuje w rzeczywistych cenach zakupu netto.

42.

Rozchód materiałów z magazynu w przypadku prowadzenia ewidencji według
rzeczywistych cen zakupu netto wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen.

43.

Paliwo wycenia się po ostatnich jednostkowych cenach nabycia pod datą 31 grudnia wg
stanu zinwentaryzowanego na ostatni dzień roku bilansowego.

44.

Od składników zaliczanych do zapasów nie dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty
wartości.

45.

Należności krótkoterminowe to należności o terminie spłaty krótszym od jednego roku
od dnia bilansowego. Wyceniane są w wartości nominalnej netto (bez podatku VAT), a na
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dzień bilansowy w wysokości wymaganej zapłaty, czyli łącznie z wymagalnymi odsetkami
z zachowaniem zasady ostrożnej wyceny, tj. w wysokości netto, czyli po pomniejszeniu
o wartość ewentualnych odpisów aktualizujących dotyczących należności wątpliwych.
46.

W jednostkach budżetowych należności krótkoterminowe z tytułu dochodów budżetowych,
których termin płatności przypada na bieżący rok budżetowy ujmowane są na koncie 221
„Należności z tytułu dochodów budżetowych", zaś podobne należności, ale o terminie
zapłaty przypadającym powyżej 12-tu miesięcy od dnia bilansowego ujmowane
są odpowiednio na koncie 226 ,,Długoterminowe należności budżetowe”.

47.

Odpisy aktualizujące należności tworzone są na podstawie ustawy o rachunkowości, z
wyjątkiem:

•

odpisów aktualizujących wartość należności funduszy utworzonych na podstawie ustaw,
które obciążają te fundusze,

•

odpisów aktualizujących wartość należności realizowanych na rzecz innych jednostek, które
obciążają zobowiązania wobec tych jednostek,

•

odpisów aktualizujących wartość należności z tytułu rozchodów budżetu, które zalicza się
do wyniku na pozostałych operacjach niekasowych.

48.

Odpisy aktualizujące należności dokonywane są najpóźniej na dzień bilansowy.

49.

Odsetki od należności ujmuje się w momencie ich zapłaty lecz nie później niż pod datą
ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek należnych na koniec tego kwartału.

50.

Udzielanie ulg w spłacie należności dokonuje się zgodnie z Uchwałą Nr V/33/2011 Rady
Miejskiej w Słupsku z dnia 26 stycznia 2011 r. w sprawie szczegółowych zasad, sposobu i
trybu umarzania, odraczania lub rozkładania na raty cywilnoprawnych należności
pieniężnych Miasta Słupska i jednostek podległych oraz wskazania organów do tego
uprawnionych, ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja Podatkowa (Dz. U. z 2019 r.
poz. 900 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.).

51.

Należności budżetu z tytułu zgodnie z art. 63 § 2 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa - Dz. U. z 2019 r. poz. 900 z późn. zm.):

1)

opłat lokalnych nie podlegają zaokrąglaniu,

2)

podatków lokalnych - zaokrąglane są do pełnych złotych,

3)

odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych - zaokrągla się do pełnych złotych.

52.

Nie nalicza się odsetek za zwłokę od zaległości podatkowych nieprzekraczających kwoty o
której mowa w art. 54 § l pkt 5 ordynacji podatkowej.

53.

Środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych wycenia się według wartości
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nominalnej.
54.

Obowiązek uzgodnienia z kontrahentami stanu należności i zobowiązań nie dotyczy sald
należności i zobowiązań od osób fizycznych oraz sald zerowych.

55.

Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach
obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, obowiązkowo na dzień bilansowy
według zasad obowiązujących na dzień bilansowy tj. według kursu średniego danej waluty
ogłoszonego przez Prezesa NBP na ten dzień. W ciągu roku operacje gospodarcze wyrażone
w walutach obcych ujmuje się w księgach w dniu przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy
dotyczące środków pochodzących z Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących ze źródeł
zagranicznych, nie stanowią inaczej odpowiednio po kursie:

•

faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji – w przypadku
sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności lub zobowiązań (wg kursu banku
obsługującego jednostkę),

•

średnim ogłoszonym dla danej waluty przez NBP z dnia poprzedzającego ten dzień
– w przypadku zapłaty należności lub zobowiązań, jeżeli nie jest zasadne stosowanie kursu
faktycznie zastosowanego przez bank obsługujący jednostkę, a także w przypadku
pozostałych operacji.

56.

Krótkoterminowe papiery wartościowe to aktywa finansowe nabyte w celu odsprzedaży lub
których termin wykupu jest krótszy od jednego roku od dnia bilansowego (np.: akcje obce,
obligacje obce, bony skarbowe i inne dłużne papiery wartościowe, m. in. weksle o terminie
wykupu powyżej 3 miesięcy, a krótszym od l roku). Krótkoterminowe papiery wartościowe
wycenia się na dzień bilansowy w cenie nabycia.

57.

Rozliczenia międzyokresowe czynne kosztów to koszty już poniesione, ale dotyczące
przyszłych okresów sprawozdawczych. Ich wycena bilansowa przebiega na poziomie
wartości nominalnej.

58.

Przedmiotem rozliczeń kosztów czynnych są:

1)

koszty czynszów i dzierżawy płaconych z góry,

2)

koszty energii opłaconej z góry,

3)

koszty ubezpieczeń majątkowych,

4)

koszty prenumeraty czasopism.

59.

Jednostka kierując się zasadą istotności, o której mowa w art. 4 ust. 4 ustawy
o rachunkowości

odstępuje

od

obowiązku

dokonywania

czynnych

rozliczeń

międzyokresowych kosztów, jeżeli ich poziom jest nieistotny.
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60.

Jednostka nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających
z obowiązku wykonywania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń
emerytalnych.

61.

Zobowiązania z tytułu dostaw wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty, czyli łącznie z
odsetkami naliczonymi na podstawie not odsetkowych otrzymanych od kontrahentów.

62.

Zobowiązania finansowe wycenia się w wartości emisyjnej powiększonej o narosłe kwoty z
tytułu oprocentowania.

63.

Rezerwy w jednostce to rezerwy tworzone na pewne lub o dużym prawdopodobieństwie
przyszłe zobowiązania zgodnie z art. 35d ust. 1 ustawy o rachunkowości.

64.

Jednostka odstępuje od tworzenia rezerw, o których mowa w art. 35d ust. 1 ustawy
o rachunkowości.

65.

Zobowiązania warunkowe to zobowiązania pozabilansowe, które powstają na skutek
zdarzeń przeszłych, ale nie powiększają zobowiązań bilansowych, ponieważ nie nastąpiło
spełnienie warunków ich realizacji i nie jest znana dokładna ich wartość oraz moment
wypływu środków pieniężnych. Zobowiązania warunkowe tworzy się w jednostce w
związku z udzielonymi gwarancjami i poręczeniami majątkowymi w wysokości udzielonej
gwarancji i poręczenia.

66.

Przychody przyszłych okresów to przychody, które występują w jednostce z tytułu:

1)

długoterminowych należności z tytułu dochodów budżetowych,

2)

należnych kar umownych oraz kwot podwyższających należności i roszczenia objęte
odpisem aktualizującym.

67.

Zaangażowanie to sytuacja prawna wynikająca z podpisanych umów, decyzji i innych
postanowień, która spowoduje wykonanie:

1)

wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym jednostki budżetowej danego roku
oraz w planie finansowym niewygasających wydatków budżetowych przewidzianych do
realizacji w danym roku,

2)

wydatków budżetowych oraz niewygasających wydatków budżetowych następnych lat.

68.

Zasady poprawiania sprawozdania finansowego (bilans, rachunek zysków i strat,
zestawienie zmian w funduszu):

1)

popełnione w danym roku obrotowym błędy, wykryte po sporządzeniu rocznego
sprawozdania finansowego, ale przed jego zatwierdzeniem przez organ stanowiący, uznane
przez jednostkę za istotne, wymagają korekty w księgach rachunkowych danego roku
obrotowego i odpowiedniej zmiany rocznego sprawozdania finansowego,
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2)

jeżeli po zatwierdzeniu rocznego sprawozdania finansowego przez organ stanowiący
jednostka otrzymała informacje o zdarzeniach, które mają istotny wpływ na to
sprawozdanie, lub powodujących, że założenie kontynuowania działalności nie jest
uzasadnione, to ich skutki ujmuje w księgach rachunkowych roku obrotowego, w którym
informacje te otrzymała.

ROZDZIAŁ VII
USTALENIE WYNIKU FINANSOWEGO
1.

W jednostkach budżetowych wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie
z wariantem porównawczym rachunku zysków i strat na koncie 860 „Wynik finansowy".
Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole 4 kont według
podział klasyfikacji budżetowej wydatków.

2.

Wynik finansowy netto składa się z:

1)

wyniku z działalności podstawowej,

2)

wyniku z działalności operacyjnej,

3)

wyniku brutto.

3.

W organie finansowym wynik z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego
(niedobór lub nadwyżka budżetu) wykazywany w bilansie z wykonania budżetu ustalany
jest na koncie 961 „Wynik wykonania budżetu" poprzez porównanie kasowo
zrealizowanych w danym roku dochodów i wydatków budżetowych oraz wydatków
niewykonanych niewygasających z końcem roku, ujmowanych na odrębnych kontach: 901
„Dochody budżetu", 902 „Wydatki budżetu" oraz 903 „Niewykonane wydatki".
Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku
budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych
oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 „Wynik
na pozostałych operacjach". W roku następnym, po zatwierdzeniu sprawozdania
budżetowego przez organ stanowiący j.s.t., saldo tego konta przeksięgowywane jest na
konto 960 „Skumulowane wyniki budżetu".
Wynik z wykonania budżetu wykazywany w sprawozdaniu budżetowym Rb-NDS ustalany
jest według przepisów Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie
sprawozdawczości budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz. U. z 2019 r. poz. 1393
z późn. zm.). Wykazywana w nim nadwyżka lub deficyt j.s.t. obejmuje dochody określone
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w ustawie o dochodach jednostek samorządu terytorialnego z dnia 13 listopada 2003r.
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1530 z późn. zm.), tj. z uwzględnieniem środków funduszy
pomocowych.

ROZDZIAŁ VIII
ROZLICZENIE W OKRESIE PRZEJŚCIOWYM
PO ZAKOŃCZENIU ROKU BUDŻETOWEGO
W celu zaliczenia operacji dokonanych z końcem roku budżetowego wprowadza się okres
przejściowy dla operacji na rachunkach bankowych organu finansowego po zakończeniu roku
budżetowego:
1.

w okresie do dnia 8 stycznia roku następnego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest
wolnym od pracy – do pierwszego dnia roboczego po tym terminie, zalicza się na rachunek
bankowy organu roku ubiegłego: dochody pobrane do 31 grudnia przez jednostki samorządu
terytorialnego lub podległe im jednostki, związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami,

2.

do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym Organ finansowy dokonuje
zwrotu niewykorzystanych dotacji celowych na rachunek bieżący właściwych dysponentów
środków budżetu państwa. Rozliczenia te dokonywane są pod datą 31 grudnia roku
ubiegłego,

3.

do dnia 20 stycznia roku następnego po roku budżetowym Urzędy Skarbowe
przekazują środki z tytułu ostatecznego rozliczenia dochodów należnych gminom i
udziałów w dochodach budżetu państwa ustalonych w odrębnych przepisach jednostkom
samorządu terytorialnego. Dochody te zalicza się do wykonania budżetu roku ubiegłego,

4.

do dnia 31 stycznia roku następującego po roku budżetowym przekazywane są jednostce
samorządu terytorialnego środki z tytułu ostatecznego rozliczenia należnych udziałów
w podatku dochodowym od osób fizycznych. Dochody te zalicza się do wykonania budżetu
roku ubiegłego,

5.

w okresie przejściowym dokonuje się także księgowań memoriałowych między jednostkami
budżetowymi a organem obciążających budżet roku ubiegłego i dotyczących wykonanych
dochodów budżetowych i zrealizowanych wydatków budżetowych.
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ROZDZIAŁ IX
ZASADY OBOWIĄZUJĄCE PRZY
SPORZĄDZANIU SPRAWOZDAŃ
FINANSOWYCH OBJĘTYCH KONSOLIDACJĄ
1.

Miasto Słupsk jako jednostka samorządu terytorialnego jest jednostką dominującą, która
jako grupa kapitałowa sporządza skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego
na podstawie obowiązujących przepisów prawa.

2.

Konsolidacji podlegają bilanse sporządzone na dzień kończący rok obrotowy, tj. na dzień
31 grudnia każdego roku budżetowego.

3.

Skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego jest sporządzany w złotych
i groszach oraz przekazywany do Regionalnej Izby Obrachunkowej w terminie 3 miesięcy
od dnia otrzymania ostatniego sprawozdania podlegającego konsolidacji w formie
papierowej. W przypadku Miasta Słupsk jest to 30 czerwca danego roku budżetowego,

4.

Przez bilans jednostki dominującej rozumie się łączny bilans, który obejmuje dane
finansowe z bilansu z wykonania budżetu miasta oraz dane finansowe z bilansów jednostek
budżetowych, instytucji kultury i samodzielnego publicznego miejskiego zakładu opieki
zdrowotnej w części grunty i budynki.

5.

Konsolidacją

zostaje

objęty

bilans

jednostki

dominującej

i

bilanse

jednostek

podporządkowanych oraz spółek prawa handlowego, w których jednostka dominująca
posiada powyżej 20% udziałów.
6.

Wartość godziwą aktywów i pasywów ustalają spółki prawa handlowego zgodnie z art. 44 b
ust. 4 ustawy o rachunkowości.

7.

Informacje o spółkach prawa handlowego oraz bilanse spółek prawa handlowego składane
są do Skarbnika Miasta zgodnie z terminami wskazanymi w Zarządzeniu Prezydenta Miasta
w sprawie wprowadzenia zasad nadzoru właścicielskiego nad jednoosobowymi spółkami z
udziałem Miasta Słupska.

8.

Informacja zawiera:

1)

dane na temat zbycia i nabycia udziałów w spółkach miejskich,

2)

informacje na temat ewentualnych różnic pomiędzy wartością księgową, a wartością
godziwą aktywów i pasywów, wykazanych w bilansie przez spółki miejskie zgodnie z
art. 44 b, ust. 4 ustawy o rachunkowości,
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3)

informacje na temat wzajemnych należności i zobowiązań występujących miedzy Spółkami
Miasta Słupsk,

4)

wykaz ilości i wartości posiadanych udziałów/akcji Miasta Słupsk w spółkach prawa
handlowego na dzień 31 grudnia danego roku budżetowego, wraz z informacją o kondycji
finansowej spółek.

9.

Kopie bilansów spółek prawa handlowego potwierdzane są za zgodność z oryginałem.

10.

Dla jednolitości grupowania zdarzeń gospodarczych oraz wyceny aktywów i pasywów w
sferze budżetowej Miasta Słupska stosuje się przepisy Rozporządzenia Ministra Rozwoju
i Finansów w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczpospolitej Polskiej z dnia 13 września 2017 r. (Dz.U. z 2017., poz. 1911 z późn.zm.).

11.

Etapy sporządzania skonsolidowanego bilansu jednostek samorządu terytorialnego:

1)

sporządzanie w złotych i groszach łącznego bilansu obejmującego dane finansowe z bilansu
z wykonania budżetu miasta, z łącznych bilansów jednostek

budżetowych, instytucji

kultury, samodzielnego publicznego miejskiego zakładu opieki zdrowotnej w części grunty i
budynki.
2)

sporządzanie w złotych i groszach łącznego bilansu metodą pełną polega na sumowaniu, w
pełnej wartości, poszczególnych pozycji odpowiednich sprawozdań finansowych jednostki
dominującej i jednostek zależnych, uwzględniającego bilans sfery budżetowej i bilanse
spółek, w których Miasto Słupsk posiada 100 % udziałów. Zbiorczy bilans metodą pełną
pomniejsza się o wartość udziałów Miasta Słupska, na dzień bilansowy.

3)

sporządzenie w złotych i groszach łącznego bilansu metodą praw własności, o której mówi
art. 62 i 63 ustawy o rachunkowości, uwzględniającego bilans sfery budżetowej i spółek
zależnych oraz bilanse spółek, w których Miasto Słupsk posiada powyżej 20 % udziałów.
Zbiorczy bilans metodą praw własności jest pomniejszany o wartość udziałów Miasta
Słupska, na dzień bilansowy.

4)

sporządzenie w złotych i groszach skonsolidowanego bilansu uwzględniającego wyłączenia
wzajemnych należności i zobowiązań między spółkami prawa handlowego.

5)

skonsolidowany bilans podpisuje Prezydent i Skarbnik Miasta,

6)

w przypadku konieczności rozszerzenia dokumentacji konsolidacyjnej o nowy dokument,
jego treść i formę akceptuje Skarbnik Miasta.

12.

Dokumentacja konsolidacyjna obejmuje:

1)

wykaz jednostek powiązanych w grupie kapitałowej tworzonej przez samorząd,
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2)

arkusz konsolidacyjny bilansów jednostek budżetowych tworzących sferę budżetową,
w skład którego wchodzą:

a)

bilans z wykonania budżetu,

b)

zbiorczy bilans jednostek budżetowych,

c)

zbiorczy bilans instytucji kultury,

d)

bilans samodzielnego publicznego miejskiego zakładu opieki zdrowotnej.

3)

zestawienie konsolidacji metodą pełną,

4)

zestawienie konsolidacji metodą praw własności,

5)

zestawienie wzajemnych należności i zobowiązań spółek miejskich,

6)

korekta wzajemnych należności i zobowiązań,

7)

skonsolidowany bilans jednostki samorządu terytorialnego.

Bilans skonsolidowany sporządza się w Wydziale Budżetu Miasta w Referacie Rachunkowości
Budżetowej Miasta.

ROZDZIAŁ X
SZCZEGÓŁOWE ZASADY PROWADZENIA
RACHUNKOWOŚCI PRZY REALIZACJI
PROJEKTÓW ZE ŚRODKÓW BUDŻETU, ŚRODKÓW
EUROPEJSKICH I ŚRODKÓW POCHODZENIA
ZAGRANICZNEGO NIEPODLEGAJĄCYCH
ZWROTOWI
1.

Ustala się szczegółowe zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych dla środków europejskich
oraz zakładowy plan kont do ewidencji wykorzystania środków europejskich budżetu
Miasta Słupska i jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego w Słupsku.

2.

Zasady prowadzenia rachunkowości środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej
i środków pochodzenia zagranicznego niepodlegających zwrotowi prowadzi się na zasadach
określonych w ustawie z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r.,
poz. 351 z późn. zm.) i rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września
2017 r. w sprawie

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów

jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów
budżetowych,

podstawowych

funduszy

celowych

oraz

państwowych

jednostek
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budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017,
poz. 1911 z późn. zm.) oraz w oparciu o uregulowania zawarte w niniejszym Zarządzeniu
Prezydenta Miasta Słupska w sprawie Zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego w
Słupsku.
3.

Przy ustalaniu zasad prowadzenia ewidencji księgowej projektów uwzględnia się zapisy
w umowach na poszczególne projekty w zakresie ewidencji księgowej w celu prawidłowego
ich rozliczenia.

4.

Jednostka Budżetowa – Urząd Miejski środki pochodzące z budżetu, budżetu środków
europejskich księguje w taki sam sposób jak pozostałe środki budżetowe.

4.1.

Te same zasady obowiązują w zakresie ewidencji środków pochodzenia zagranicznego
niepodlegających zwrotowi.

4.2.

Środki europejskie i środki pochodzenia zagranicznego przekazywane są do jednostki
budżetowej za pośrednictwem rachunku budżetu i są wykazywane na kontach służących
ewidencji także innych środków otrzymanych przez jednostkę budżetową na realizację
wydatków przy zastosowaniu odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

4.3.

W sprawozdawczości budżetowej wydatki ze środków europejskich i środków pochodzenia
zagranicznego wykazuje się w sprawozdaniu Rb – 28S.

4.4.

Na potrzeby ewidencji wydatków ze

środków budżetu, środków europejskich i środków

pochodzenia zagranicznego każdy projekt posiada nazwę i numer zadania budżetowego
umożliwiający identyfikację wszystkich operacji gospodarczych realizowanych w ramach projektu.
4.5.

Jednostka budżetowa – Urząd Miejski ponosi wydatki bezpośrednio z odrębnych rachunków
bankowych założonych w banku na potrzeby każdego projektu, na który wpływają środki na
wydatki.

4.6.

Dla projektów finansowanych ze środków budżetu, środków europejskich lub środków
pochodzenia zagranicznego, gdzie na część finansowaną z zagranicy udzielana jest zaliczka,
jednostka budżetowa – Referat Wydatków i Organ prowadzą wspólny jeden rachunek bankowy
dla zaliczki w następującym zakresie:

1)

w jednostce budżetowej:

a)

wpływ zaliczki ujmuje się jako środki na wydatki,

b)

płatności zobowiązań za wykonane roboty, usługi lub dostawy dla wykonawców, dostawców
księguje się jako wydatki,

c)

zwrot niewykorzystanej zaliczki ujmuje się jako zwrot środków na wydatki.

2)

w organie:

a)

wpływ zaliczki – ujmuje się jako dochód budżetu,
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b)

płatności księguje się jako środki na wydatki dla jednostki budżetowej,

c)

niewykorzystana zaliczka podlega zwrotowi do instytucji finansującej w terminie wynikające
z umowy,

d)

pozostające saldo na 31 grudnia na rachunku zaliczkowym projektu potwierdza jednostka

budżetowa realizująca dany projekt jako środki przekazane na wydatki, a w organie są to środki przekazane
na wydatki, pozostające do rozliczenia.
Zapisy księgowe z wyciągów bankowych rachunku zaliczkowego odbywają się jednocześnie
w organie i jednostce budżetowej pod datą zdarzenia gospodarczego, angażując odpowiednie konta
w organie i jednostce budżetowej.
e)

Powyższe zasady w zakresie środków finansowych otrzymywanych w formie zaliczki na wydatki
w ramach projektów realizowanych przez jednostki budżetowe miasta, stosuje się także
do pozostałych jednostek budżetowych miasta,

4.7.

Służby finansowe w Urzędzie Miejskim zobowiązane są stosować określone ustawą zasady
rachunkowości dla jasnego, rzetelnego i wiernego wykorzystania i zarządzania środkami
europejskimi i pochodzenia zagranicznego.

4.8.

Dowody księgowe (faktury, rachunki, listy płac) dotyczące realizacji projektów
współfinansowanych
zagranicznego
za realizację

z

budżetu

opisywane
projektu.

są

Opis

środków

europejskich

przez

pracownika

winien

zawierać

i

środków

merytorycznie
nazwę

pochodzenia

odpowiedzialnego

projektu,

numer

umowy

o dofinansowanie, rodzaj wydatku (priorytet, działanie, pozycja budżetu, koszt), opis
merytoryczny wydatku, podział wydatków na poszczególne źródła ich finansowania
w podziałkach klasyfikacji budżetowej.
4.9.

Zasady obiegu dokumentów księgowych określone zostały w instrukcji obiegu i kontroli
dokumentów oraz kontroli wydatków dokonywanych ze środków publicznych i zasad oceny
celowości

ponoszonych

wydatków

w

związku

z

realizacją

zadań,

stanowiącej

Załącznik Nr 4 do Zasad (polityki) Rachunkowości Urzędu Miejskiego.
4.10. Procedura dokonywania płatności za dostawy, usługi i roboty odebrane w ramach
realizowanego projektu powinna obejmować następujące etapy:
1)

rejestracja wpływu faktury wraz z protokołem odbioru w centralnym rejestrze faktur,

2)

kontrola merytoryczna faktury – polega ona na sprawdzeniu, czy zdarzenie gospodarcze
przedstawione w dokumencie księgowym jest zgodne z rzeczywistością, zawartymi
umowami, procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach publicznych i innymi.
Ważne znaczenie merytoryczne mają takie szczegóły kontroli, jak:

a)

prawidłowe nazewnictwo dokonanych operacji, ich symbolika klasyfikacyjna,
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b)

pomiar ilościowy i wartościowy (w tym ceny, stawki itp.),

c)

informacje o płatności,

d)

dane o rachunku bankowym,

e)

identyfikacja podmiotowa i przedmiotowa,

f)

informacje dodatkowe (np. środki transportu, opakowania, atesty jakościowe),

g)

sprawdzenie, czy kwoty wynikają z harmonogramu rzeczowo – finansowego;

3)

kontrola formalna faktury – polega na sprawdzeniu czy dokument spełnia określone wymogi
formalne zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów w sprawie wystawiania faktur
z dnia 3 grudnia 2013 r (Dz.U. z 2013 poz. 1485).

4)

kontrola rachunkowa faktury – polega na dokładnym sprawdzeniu, czy dane liczbowe
na dowodach księgowych są prawidłowo wyliczone rachunkowo zgodnie z zasadami
działań matematycznych i obowiązującymi normami (normy zaokrągleń, obliczeń
podatkowych itp.). Osoby dokonujące kontroli rachunkowej powinny przeprowadzić
obliczenia od początku w sposób prawidłowy, niezależnie od danych wynikowych
na dowodzie księgowym. Kontrolujący nie może z góry akceptować sposobów obliczeń bez
względu na to, kto je uprzednio wykonywał. Dowód po kontroli rachunkowej nie może już
zawierać żadnych błędów rachunkowych.
Przeprowadzenie powyższych kontroli musi być odpowiednio uwidocznione za pomocą
daty i podpisu osób sprawdzających. Dokumenty, które nie zostały poddane kontroli i nie
spełniają wymienionych wymogów, nie mogą być ani zadekretowane, ani dopuszczone
do ewidencji księgowej. Kontrolę przeprowadza się zgodnie z zasadą dwóch par oczu przez
dwie osoby ze służb finansowych. W razie ujawnienia w toku kontroli nieprawidłowości,
kontrolujący:

a)

zwraca bezzwłocznie nieprawidłowe dokumenty wystawcy lub właściwym komórkom
z wnioskiem o dokonanie zmian lub uzupełnień,

b)

odmawia podpisu dokumentów nierzetelnych lub dotyczących operacji sprzecznych
z obowiązującymi przepisami,

c)

o odmowie podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie
kierownika jednostki. Kierownik jednostki może wstrzymać realizację zakwestionowanej
kwoty lub operacji albo może wydać w formie pisemnej polecenie jej realizacji.

5)

służby finansowo - księgowe sporządzają dyspozycje przelewów zgodnie z podziałem
wydatków dokonanym przez wydział merytoryczny na poszczególne źródła finansowania
w podziałkach klasyfikacji budżetowej (środki własne i środki podlegające refundacji
z budżetu środków europejskich i środków pochodzenia zagranicznego),
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6)

po zakończeniu czynności kontrolnych dowody księgowe (faktura wraz z dyspozycjami
przelewów) uznane za prawidłowe są kierowane do fazy dekretacji, a następnie przechodzą
do akceptacji. Akceptacji dokonuje Prezydent Miasta (kierownik jednostki) lub osoby przez
niego upoważnione oraz Skarbnik (główny księgowy) lub osoby przez niego upoważnione.

4.11. Wszystkie oryginalne dowody źródłowe w tym dowody księgowe dotyczące realizacji
projektu, kompletowane są w oddzielnych segregatorach, które przechowywane są
w siedzibie Urzędu Miejskiego w Słupsku w odpowiednio zabezpieczonych szafach.
4.12. W podstawowych zbiorach dowodów księgowych Urzędu Miejskiego znajdują się
potwierdzone za zgodność z oryginałem kopie dowodów księgowych – dotyczy wydatków
poniesionych z okresu przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.
4.13. Dotacje celowe z budżetu państwa (współfinansowanie) a także środki pochodzące
z budżetu Unii Europejskiej zalicza się do dochodów j.s.t.
5.

Organ – ewidencję otrzymanych środków na realizację projektów ze środków pochodzących
z budżetu, środków europejskich i środków pochodzenia zagranicznego ujmuje się w księgach
budżetu w taki sam sposób jak pozostałe środki budżetowe.

5.1.

W sprawozdawczości budżetowej dochody z tytułu środków pochodzących z budżetu środków
europejskich, środków pochodzenia zagranicznego niepodlegających zwrotowi wykazuje się
w sprawozdaniu Rb – 27S w odpowiedniej klasyfikacji budżetowej.

5.2.

Na potrzeby projektu otwiera się rachunki bankowe służące do ewidencji operacji gospodarczych
związanych z realizacją projektu. Przy Urzędzie Miejskim otwiera się rachunek wydatkowy, przy
organie rachunek transferowy oraz w razie potrzeby otwiera się rachunek zaliczkowy, chyba że
umowa projektu stanowi inaczej.

5.3.

Ewidencję dochodów pochodzących z budżetu środków europejskich i środków pochodzenia
zagranicznego niepodlegających zwrotowi prowadzi się na poszczególne zadania poprzez
przypisanie odpowiedniego numeru zadania do danego projektu.

5.4.

Przy realizacji projektów współfinansowanych Miasto Słupsk może korzystać z zaliczki.
Otrzymanie środków z zaliczki i wydatki z zaliczki dokonywane są na odrębnym rachunku
bankowym. Rachunek zaliczkowy jest wspólny dla organu i jednostki budżetowej. Na rachunku
zaliczkowym odpowiednich księgowań dokonuje zarówno Organ, jak i jednostka budżetowa
w celu prawidłowego rozliczenia projektu i zaliczki (opis przy jednostce budżetowej pkt. 4.6).
Saldo niewykorzystanych środków na wydatki na rachunku zaliczkowym ujmuje się w księgach
jednostki budżetowej (UM).

5.5.

Dla zapewnienia płynności realizacji projektów Miasto Słupsk może zaangażować własne środki.
Przelewu środków dokonuje się z rachunku budżetu na rachunek transferowy przy organie
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i następnie przekazuje jednostce budżetowej jako środki na wydatki projektu, bądź bezpośrednio
na rachunek wydatkowy projektu realizowanego przez jednostkę budżetową.
5.6.

Na zadania inwestycyjne współfinansowane z budżetu środków europejskich i środków
pochodzenia zagranicznego Miasto może pozyskiwać przychody z zachowaniem przepisów
ustawy Prawo Zamówień Publicznych. Przychody uruchamiane są do wysokości faktur lub na
refundację poniesionych wydatków i wpływają na rachunek budżetu stanowiąc zobowiązanie
Miasta Słupska. Pozyskane przychody przekazywane są do jednostki budżetowej jako środki na
wydatki. Miasto Słupsk może pozyskiwać przychody zarówno na wkład własny jak i UE.

5.7.

Odsetki od zobowiązań finansowych, jako koszty obsługi długu są planowane i wykonane
w wydatkach budżetu na zasadach ogólnych. Odsetki zapłacone w trakcie realizacji projektu i
przed oddaniem inwestycji do użytkowania zwiększają nakłady ujęte na koncie 080 – Środki
trwałe w budowie (inwestycje).

5.8.

Różnice wynikające z rozliczenia końcowego danego projektu przeksięgowuje się na konto 960.

5.9.

Przy ewidencji środków pochodzących z budżetu środków europejskich i środków pochodzenia
zagranicznego niepodlegających zwrotowi stosuje się zasadę kasowo – memoriałową, w zależności
od potrzeb ewidencyjnych w celu prawidłowego rozliczenia projektu.

5.10. Jednostka budżetowa dokonuje rozliczenia wydatków projektu z organem finansowym na
podstawie sprawozdania budżetowego Rb-28S.
5.11. Refundacja wydatków na zadania współfinansowane z budżetu środków europejskich i środków
pochodzenia zagranicznego niepodlegających zwrotowi wpływa w organie na rachunek
transferowy i ujmuje się w ewidencji księgowej w podziałkach klasyfikacji budżetowej określonej
w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych (Dz.U. z 2014., poz. 1053 z późn. zm.).
5.12. Odsetki od środków na wydzielonych rachunkach projektów zarówno w jednostce budżetowej, jak
i w organie stanowią dochody budżetu miasta i są przekazywane do Wydziału Księgowości
- Referatu Dochodów, chyba że umowa na projekt stanowi inaczej.
5.13. Zasady archiwizowania dokumentacji związanej z projektami określone zostały w rozdziale XV
Załącznika do Zarządzenia Prezydenta Miasta Słupska w sprawie zasad (polityki) rachunkowości
Urzędu Miejskiego. W przypadku dofinansowania ze źródeł zewnętrznych w szczególności UE
przyjmuje się zasady i okres przechowywania dokumentacji zgodnie z zasadami zawartymi
w umowach na poszczególne projekty.
6.

Ustala się następujące zasady prowadzenia rachunkowości oraz przepływów pieniężnych. Wzór
stanowi dokumentacja dot. projektu pn. „Nowy Przebieg Drogi Krajowej Nr 21”.
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6.1.

Wydatki projektu podlegają ewidencji w księgach Zarządu Infrastruktury Miejskiej (ZIM)
i Urzędu Miejskiego (UM).

6.2.

W celu umożliwienia identyfikacji wszystkich transakcji i poszczególnych operacji bankowych
związanych z Projektem oraz dokonanych księgowań kosztów, wydatków, przychodów
i dochodów, stosuje się reguły określone w Zasadach (polityce) rachunkowości w ZIM i UM
w szczególności z uwzględnieniem zasad określonych w umowie związanej z realizacją Projektu.

6.3.

Dla udokumentowania wszystkich zdarzeń, transakcji, operacji bankowych związanych
z realizacją Projektu służą konta księgowe wykazane w Załączniku Nr 1 i Nr 2 do Zasad (polityki)
Rachunkowości UM. Natomiast w części wydatków realizowanych przez ZIM obowiązują zasady
(polityki) rachunkowości ZIM.

6.4.

Na potrzeby Projektu tworzy się także konta analityczne dotyczące dochodów i wydatków
w jednostkach budżetowych.

6.1.

Przy realizacji ww. Projektu obowiązują zasady opisane w pkt. 1 i 2 niniejszego rozdziału.

6.2.

W zakresie ewidencji dochodów budżetowych (Organ) obowiązuje zapis w punkcie 5.1
niniejszego rozdziału.

6.3.

W zakresie pozyskiwania środków na finansowanie inwestycji stosuje się zasady określone
w punktach 5.6 i 5.7 niniejszego rozdziału.

6.4.

Na potrzeby Projektu wyodrębnia się trzy rachunki bankowe dla potrzeb przekazywania środków
finansowych i ich wydatkowania:

1)

rachunek zaliczkowy,

2)

rachunek transferowy,

3)

rachunek wydatkowy.

Zapisy księgowe z wyciągów bankowych odbywają się jednocześnie w Organie i jednostkach
budżetowych (ZIM, UM) pod datą zdarzenia gospodarczego, angażują odpowiednie konta księgowe w
Organie i jednostkach budżetowych realizujących Projekt:
Ad 1) w zakresie rachunku zaliczkowego ustala się:
a)

w Organie:

•

wpływ zaliczki ujmuje się jako dochód budżetu przy zastosowaniu odpowiedniej klasyfikacji
budżetowej,

•

wypłaty (płatności) księguje się jako przekazanie środków na wydatki dla jednostki budżetowej
ZIM i UM,

•

niewykorzystana kwota zaliczki podlega zwrotowi do instytucji finansującej w terminie
wynikającym z umowy,

•

saldo środków na

dzień 31 grudnia jest potwierdzane przez budżet (Organ), na potrzeby
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sporządzenia bilansu.
b)

w jednostce budżetowej:

•

wpływ zaliczki z instytucji wdrażającej, nie podlega ewidencji w jednostkach budżetowych
(ZIM, UM),

•

wypłaty zobowiązań za wykonane roboty, usługi lub dostawy dla wykonawców księguje się jako
wydatki przy równoległym księgowaniu na podstawie dowodu PK (Polecenie Księgowania)
środków otrzymanych na wydatki do wysokości dokonanej płatności,

•

płatności z rachunku zaliczkowego dokonuje się tylko na wydatki w części finansowanej z UE "7",

•

na dzień 31 grudnia jednostka budżetowa nie potwierdza salda niewykorzystanej zaliczki.

Ad 2) w zakresie rachunku transferowego:
•

rachunek tworzy się tylko w Organie na potrzeby przekazywania refundacji poniesionych
wydatków z instytucji wdrażającej i jest w dyspozycji budżetu (Organ),

•

otrzymane refundacje księguje się jako dochód budżetu (Organ),

•

otrzymane środki przekazuje się na rachunek główny budżetu (Organ),

•

saldo na dzień 31 grudnia potwierdza Organ.

Ad 3) w zakresie rachunku wydatkowego:
a)
•

w Organie:
rachunek jest w dyspozycji budżetu (Organ) i służy do przekazywania środków finansowych dla
jednostek budżetowych realizujących Projekt w części stanowiącej wkład własny „9”,

•

rachunek zasilany jest w środki finansowe z rachunku głównego budżetu i przekazywane są na
rachunki wydatków w jednostkach realizujących wydatki Projektu (ZIM, UM),

•

saldo na 31 grudnia oznacza stan przekazanych środków na wydatki Projektu, do rozliczenia
z jednostką.

6.5.

Na potrzeby Projektu tworzy się także konta analityczne dotyczące dochodów i wydatków
w jednostkach budżetowych.

6.6.

Jednostka Urząd Miejski wydatki projektu finansowane z części wkładu własnego - „9” realizuje
z rachunku podstawowego (rachunek bieżący jednostki), chyba ,że umowa stanowi inaczej.

6.7.

Odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, o których mowa w pkt. 6.8.
stanowią dochody budżetu Miasta i przekazywane są do Referatu Dochodów.

6.8.

Jednostka Urząd Miejski dokonuje rozliczenia dochodu z organem na podstawie sprawozdania
budżetowego Rb-27S.

6.9.

Wszystkie dowody księgowe stanowiące podstawę dokonywania wydatków ze środków Projektu
podlegają szczegółowemu opisowi wg wzoru w załączniku nr 2 z uwzględnieniem zasad
określonych w pkt. 4.10. niniejszego rozdziału.
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6.10. Wszystkie oryginalne dowody źródłowe, w tym dowody księgowe dotyczące realizacji projektu
znajdują się w Zarządzie Infrastruktury Miejskiej w Słupsku, a kopie potwierdzone za zgodność
z oryginałem w Referacie Wydatków.
6.11. Jednostka ZIM na podstawie oryginałów dowodów księgowych sporządza wniosek o płatność
z zachowaniem wszystkich zasad określonych w umowie z instytucją wdrażającą.
6.12. Powyższe zasady zawarte w pkt. 6-6.15 obowiązują także przy innych projektach
realizowanych przez jednostki budżetowe miasta.
7.

Przy projektach partnerskich oraz projektach realizowanych wspólnie z innymi jednostkami
powiązanymi z miastem, obowiązują dodatkowe wytyczne.

7.1.

rachunek dotacyjny tworzy się dla środków otrzymanych z Instytucji Wdrażającej, celem
przekazania tych środków partnerom projektu. Wpływ środków na rachunek dotacyjny
wprowadza się do budżetu lidera po dochodach i wydatkach celem przekazania ich
poszczególnym partnerom projektu. Nadzór nad przekazywaniem i rozliczeniem środków
w formie dotacji partnerom sprawują wydziały merytoryczne UM realizujące projekty.
Rachunek jest w dyspozycji Organu i jednostki budżetowej jako Urząd Miejski.

7.2.

rachunek transferowy – na ten rachunek wpływają środki tytułem refundacji poniesionych
wydatków zarówno dla lidera projektu, partnerów oraz jednostek powiązanych z miastem.
Wpływ środków z refundacji wprowadza się do budżetu po dochodach. Natomiast
po wydatkach wprowadza się w części należnej refundacji partnerom projektu oraz
jednostkom powiązanym z miastem w celu ich przekazania. Podziału środków z tytułu
refundacji dokonują wydziały merytoryczne realizujące projekty. Rachunek ten jest
w dyspozycji Organu.

7.3.

rachunek zaliczkowy (główny) tworzy się dla środków otrzymanych z Instytucji
Zarządzającej z przeznaczeniem dla Lidera, partnerów w projektach, a także jednostek
powiązanych z miastem w projektach, i tak:

a)

otrzymane środki z Instytucji Zarządzającej na rachunek zaliczkowy (główny) ujmuje się
w księgach rachunkowych Organu i Urzędu Miejskiego zgodnie z zasadami ujętymi
w rozdziale X pkt. 4.6. niniejszej polityki.

b)

otrzymane środki z Instytucji Zarządzającej na rachunek zaliczkowy (główny) w części
należnej dla jednostki budżetowej miasta realizującej projekt, przekazywane są poprzez
konto rozrachunkowe „240” przez organ na rachunek zaliczkowy, utworzony na potrzeby
jednostki budżetowej realizującej projekt (innej niż UM). Zapisów księgowych w części
ęści
dotyczącej realizowanych wydatków dokonuje się zgodnie z zasadami ujętymi w pkt. 4.6 X
rozdziału niniejszej polityki. Rachunek jest w dyspozycji jednostki budżetowej miasta

Załącznik do Zasad (polityki) Rachunkowości – ZPM Nr 1070/SK/2019 z 3 grudnia 2019 r.
Strona 38 / 42

i Organu,
c)

otrzymane środki na rachunek zaliczkowy (główny) z przeznaczeniem dla partnerów i
jednostek powiązanych z miastem (innych niż jednostka budżetowa miasta) przekazywane
są przez jednostkę budżetową UM w celu realizacji projektu.

7.4.

podziału środków z Instytucji Zarządzającej, zarówno na rachunku zaliczkowym (główny)
jak i refundacyjnym dokonują wydziały merytoryczne Urzędu Miejskiego realizujące
projekt.

ROZDZIAŁ XI
WYKAZ PROGRAMÓW STOSOWANYCH
DO PROWADZENIA KSIĄG RACHUNKOWYCH
1.

Księgi rachunkowe w zakresie kont objętych załącznikiem nr 1, 2 i 3 do polityki
rachunkowości Urząd Miasta prowadzi z wykorzystaniem programu komputerowego:

2.

SYSTEM KSAT2000i - program finansowo - księgowy opracowany przez firmę COIG S.A.
z Katowic.

3.

Instrukcja obsługi programu znajduje się na DGA Quality w Bibliotece dokumentów
pkt. 13 Sprawy informatyczne ppkt 1. (instrukcje informatyczne).

4.

Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika posiada klauzulę, że jest
zgoda z wymogami ustawy o rachunkowości i zawiera:

1)

oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji,

2)

wykaz programów,

3)

procedury/ funkcje,

4)

opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do danych
i systemu ich przetwarzania.

ROZDZIAŁ XII
ZASADY OCHRONY DANYCH
1.

W Urzędzie Miejskim w Słupsku stosuje się trzystopniowe zabezpieczenie dostępu
do danych, kierując się zasadą ograniczenia dostępu do tych funkcji systemu, które
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są niezbędne w celu realizowania zadań powierzonych pracownikowi na zajmowanym
stanowisku pracy.
2.

Zabezpieczenie dostępu do danych systemu:

1)

I poziom - hasło użytkownika do BIOS;

2)

II poziom – unikalny login i hasło użytkownika do systemu operacyjnego i do zasobów
sieciowych;

3)

III poziom – unikalny login i hasło użytkownika z określonymi uprawnieniami do aplikacji.

3.

Zabezpieczenie sprzętowe:

1)

urządzenie podtrzymujące zasilanie dla wydzielonej sieci energetycznej na potrzeby obsługi
sprzętu komputerowego (do 15 minut).

4.

Zasady archiwizacji danych:

1)

automatyczna całościowa (pełna) kopia bezpieczeństwa wykonywana codziennie,

2)

centralny system backupu (kopii bezpieczeństwa) wraz z tamami zlokalizowany
jest w odrębnym pomieszczeniu poza serwerownią.

5.

Zabezpieczenia organizacyjno-techniczne:

1)

czujniki,

2)

system automatycznego p.poż. gazowego gaszenia pożaru w serwerowni.

3)

pomieszczenie serwerowni zabezpieczone drzwiami i zamkami odpowiedniej klasy,

4)

stabilizacja temperatury pomieszczenia serwerowni poprzez urządzenia klimatyzacyjne,

5)

ograniczenie dostępu do serwerowni wyłącznie dla pracowników Referatu Informatycznego
Wydziału Administracyjno-Technicznego i osób upoważnionych,

6)

ochrona obiektu (całą dobę) przez firmę ochroniarską,

7)

system pomiaru wilgotności, temperatury i zalania w serwerowniach.

6.

W pozostałym zakresie stosuje się postanowienia dotyczące ochrony danych zawarte w:

1)

rozdziale 8 ustawy o rachunkowości z 29 września1994 r. (Dz.U. z 2019 r., poz. 351
z późn. zm.),

2)

DGA QUALITY w bibliotece dokumentów w pkt 02 ochrona danych osobowych ppkt 1-4.

7.

Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się:

1)

profilaktykę antywirusową – opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz
stosowane programy zabezpieczające,

2)

zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz, tzw. firewalls,

3)

odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych.

8.

Sprawozdania finansowe, dowody księgowe, księgi rachunkowe i pozostałe dokumenty
księgowe przechowywane i archiwizowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
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ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach
(Dz. U. z 2019 r., poz. 553 z późn. zm.)

ROZDZIAŁ XIII
WINDYKACJA NALEŻNOŚCI GMINY,
POWIATU I SKARBU PAŃSTWA W URZĘDZIE
MIEJSKIM W SŁUPSKU
W Urzędzie Miejskim w Słupsku obowiązują zasady windykacji i egzekucji administracyjnej opisane w:
1.

Załączniku Nr 10 do Zasad (polityki) rachunkowości – Instrukcja egzekucji administracyjnej,

2.

Załączniku Nr 12 do Zasad (polityki) rachunkowości – Polityka windykacyjna.

ROZDZIAŁ XIV
INSTRUKCJE OBOWIĄZUJĄCE W URZĘDZIE
MIEJSKIM W SŁUPSKU
„Na dokumentację przyjętej w Urzędzie Miejskim w Słupsku polityki rachunkowości składają się poniższe
instrukcje i dokumenty:
1.

Zakładowy plan kont dla budżetu miasta - organu – załącznik nr 1.

2.

Zakładowy plan kont dla jednostki budżetowej – załącznik nr 2.

3.

Zakładowy plan kont dla Skarbu Państwa – załącznik nr 3.

4.

Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów oraz kontroli wydatków dokonywanych ze środków
publicznych i zasad oceny celowości ponoszonych wydatków w związku z realizacją zadań
– załącznik nr 4.

5.

Instrukcja w sprawie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności - załącznik nr 5.

6.

Instrukcja w sprawie wystawiania faktur VAT, prowadzenia ewidencji, rejestru sprzedaży i zakupu
towarów i usług oraz obiegu dokumentów dla celów rozliczania podatku od towarów i usług VAT
– załącznik nr 6.

7.

Instrukcja gospodarki kasowej – załącznik nr 7.

8.

Instrukcja inwentaryzacyjna – załącznik nr 8.

9.

Dokumentacja prowadzenia ksiąg rachunkowych przy użyciu oprogramowania KSAT2000i firmy
COIG S.A. z Katowic - załącznik nr 9.
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10.

Instrukcja egzekucji administracyjnej - Załącznik nr 10.

11.

Instrukcja przyjmowania wpłat bezgotówkowych na wyznaczonych stanowiskach
w komórkach organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Słupsku – Załącznik Nr 11.

12.

Polityka windykacyjna – załącznik Nr 12.

ROZDZIAŁ XV
ZASADY ARCHIWIZOWANIA DANYCH
Z KSIĘGI GŁÓWNEJ
1.

Księga Główna jest częścią składową Zintegrowanego Systemu Zarządzania Miastem KSAT2000i
i podlega archiwizacji zgodnie z całym systemem.

2.

System podlega codziennej archiwizacji bazy (damp bazy) i zapisywany jest w specjalnym
katalogu na serwerze Feniks (serwer roboczy systemu KSAT2000i – serwerownia w pok. 9) oraz
dodatkowo kopiowany jest na dwa oddzielne serwery archiwizujące znajdujące się w serwerowni
w budynku Urzędu Miejskiego Plac Zwycięstwa 1.

3.

Kopie wykonywane są automatycznie za pomocą specjalnego skryptu wykonanego przez
producenta oprogramowania KSAT 2000i firmę COIG z Katowic, a sprawdzenie wykonania kopii
zapasowych należy do obowiązków Administratora Sieci.

4.

Dokładny opis tworzenia archiwum danych znajduje się na DGA Quality w Instrukcji Tworzenia
Kopii Zapasowych i Archiwizacji Informacji ZBI-04-I-04.

wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
Zastępca Prezydenta Miasta
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