Zarządzenie nr 11/2013
Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku
z dnia 15 grudnia 2013 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont w MiejskoGminnym Zespole Oświaty w Drezdenku oraz w jednostkach oświatowych, dla których
organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z
2013 r., poz. 330 ze zmianami) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.
U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej
(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zmianami), zarządza się co następuje:

§1
W Zarządzeniu Nr 4/2012 Dyrektora MGZO z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie
wprowadzenia Zakładowego planu kont w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku
oraz w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko
wprowadza się zmiany:
A.
W części „Wykaz kont księgi głównej (załącznik nr 3 do ZPK)” w punkcie I. Konta
bilansowe, Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe po zapisie 130 – Rachunek
bieżący jednostki dodaje się zapis:
132 – Rachunek dochodów jednostek budżetowych
B.
W części „Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg
pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej oraz sposób wyceny aktywów i
pasywów (załącznik nr 4 do ZPK)” w punkcie I. Konta bilansowe, Zespół 1 – Środki
pieniężne i rachunki bankowe nad zapisem Konto 135 - Rachunek środków funduszy
specjalnego przeznaczenia dodaje się zapis:
Konto 132 - Rachunek dochodów jednostek budżetowych
Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na wydzielonym
rachunku bankowym tych państwowych i samorządowych jednostek budżetowych, które

prowadzą działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (t.j.:
Dz. U. z 2004 r., Nr 256, poz. 2572 ze zmianami):
 samorządowe szkoły – jednostki budżetowe na podstawie uchwały organu
stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do tego wydzielenia zostały
upoważnione na podstawie art. 223 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych,
 państwowe jednostki budżetowe – szkoły i placówki oświatowe mogą otwierać
rachunki dochodów własnych na podstawie decyzji kierownika jednostki i po
uzyskaniu zgody organu prowadzącego szkołę.
Jednostki budżetowe Gminy Drezdenko tworzą wydzielone rachunki dochodów zgodnie z
uchwałą Nr XV/116/2011 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 29 listopada 2011 r. w sprawie
gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku przez samorządowe jednostki budżetowe
prowadzące działalność w zakresie oświaty.
Na stronie Wn konta 132 ujmuje się wpływy środków pieniężnych, a na stronie Ma ich
wpłaty do wysokości salda oraz w jednostkach samorządu terytorialnego odprowadzenie
ewentualnej pozostałości środków na dochody budżetu.
Ewidencja szczegółowa powinna być prowadzona z wyodrębnieniem poszczególnych tytułów
pozyskania dochodów oraz celów wydatków z nich finansowanych, grupując je według
podziałek klasyfikacji budżetowej dochodów i wydatków.
Na stronie Wn konta 132 księguje się w szczególności:
1) wpływ środków pieniężnych na rachunek bankowy z tytułu:
 darów gotówkowych odprowadzanych do kasy (101, 141),
 spadków i darowizn pieniężnych bezgotówkowych (760),
 odszkodowań za utracone mienie
 nieprzypisanych jako należności (760),
 przypisanych jako należności (234, 240),
 z działalności usługowej lub wytwórczej (760, 201),
 wykupu czeków obcych dotyczących tych dochodów przekazanych do banku (141).
2) niesłuszne obciążenie rachunku przez bank (240),
3) naliczone przez bank oprocentowanie środków na rachunku bankowym (750).
Na stronie Ma konta 132 księguje się w szczególności:
1) pobranie środków z rachunku bankowego do kasy (101, 141),
2) zapłata zobowiązań bezgotówkowych finansowanych z rachunku dochodów jednostek
budżetowych – ujętych na kontach rozrachunkowych (201, 225, 234, 240),
3) wykup przez bank czeków niepotwierdzonych wydanych na pokrycie zobowiązań (201,
240),
4) obciążanie bankowe z tytułu opłat za prowadzenie rachunku (402),
5) korekty niesłusznych obciążeń i pomyłek w uznaniu rachunku dokonywanych przez bank
(240),
6) przelew pozostałości środków dochodów samorządowej jednostki budżetowej na dzień 31
grudnia (225).

C.
W części „Zasady prowadzenia ewidencji analitycznej i jej powiązanie z kontami
syntetycznymi (załącznik nr 5 do ZPK)” pod wierszem z zapisem: 130 Rachunek bieżący
jednostki budżetowej dodaje się wiersz z zapisem:
132

Rachunek
dochodów
jednostek
budżetowych

Ewidencję analityczną prowadzi
się według klasyfikacji
budżetowej

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z mocą od 1 stycznia 2013 r.

132
Rachunek dochodów
jednostek budżetowych –
dochody i wydatki osobowe
według klasyfikacji
budżetowej – dział,
rozdział, paragraf, analityka
szczegółowa.

