Zarządzenie nr 13/2018
Dyrektora Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
z dnia 03 kwietnia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zmian do zakładowego planu kont (zasad polityki
rachunkowości) w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2018
r., poz. 395 ze zm.), art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z
2017 r., poz. 2077), 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 (Dz. U. z 2017r., poz. 1911) oraz rozporządzenia ministra rozwoju i
finansów z dnia 9 stycznia 2018 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2018 r.,
poz. 109), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych (t. j. Dz. U. z 2014
r., poz. 1773) zarządza się, co następuje:
§1
Wprowadza się następujące zmiany do Zarządzenia nr 12/2016 Dyrektora Zarządu Dróg
Miejskich w Koninie z dnia 22.04.2016 r. w sprawie ustalenia zakładowego planu kont (zasad
polityki rachunkowości) w Zarządzie Dróg Miejskich w Koninie.
1. § 2 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4. Wykaz dzienników częściowych i opisy stosowanych oznaczeń w dokumentacji
księgowej:
L.p.

Kod dziennika

1.

Z

2.

PK

3.

WK

4.

SR

Nazwa dziennika
Dokumenty księgowe Zarządu Dróg Miejskich w Koninie
Projekt: Budowa drogi – Łącznik od ul. Przemysłowej do ul.
Kleczewskiej w Koninie
Projekt: Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z
ulicą Kolska w Koninie
Projekt: Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI
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5.

N

Wydatki niewygasające

6.

FS

Dokumenty księgowe ZFŚS

7.

ST

Sumy depozytowe

8.

S

Środki trwałe

9.

W

Wyposażenie

10.

Q

Korekta B.O.

L.p.

Kod grupy kont

1.

DG

Dochody budżetowe – gmina

2.

DP

Dochody budżetowe – powiat

3.

WG

Wydatki budżetowe – gmina

4.

SG

Wydatki finansowane z FOŚ – gmina

5.

WP

Wydatki budżetowe – powiat

6.

SP

Wydatki finansowane z FOŚ – powiat

7.

PK

8.

SK

9.

WK

10.

SW

11.

SR

12.

SS

13.

NW

Wydatki niewygasające – budżetowe

14.

NO

Wydatki niewygasające – FOŚ

15.

NK

16.

NS

Nazwa jednostki organizacyjnej (grupy kont)

Projekt: „Budowa drogi – Łącznik od ul. Przemysłowej do
ul. Kleczewskiej w Koninie” – wydatki budżetowe
Projekt: „Budowa drogi – Łącznik od ul. Przemysłowej do
ul. Kleczewskiej w Koninie” – wydatki z FOŚ
Projekt: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z
ulicą Kolska w Koninie” – wydatki budżetowe
Projekt: „Rozbudowa skrzyżowania ulicy Warszawskiej z
ulicą Kolska w Koninie” – wydatki z FOŚ
Projekt: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI” – wydatki budżetowe
Projekt: „Stworzenie zintegrowanego systemu komunikacji
publicznej na terenie K OSI” – wydatki z FOŚ

Wydatki niewygasające Projekt: „Budowa drogi – Łącznik od ul.
Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” – budżetowe
Wydatki niewygasające Projekt: „Budowa drogi – Łącznik od ul.
Przemysłowej do ul. Kleczewskiej w Koninie” – FOŚ
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17.

FS

Fundusz Socjalny

18.

SD

Sumy depozytowe

Tworzenie dalszych kodów dzienników oraz grup kont nie wymaga zmiany Zarządzenia”.
2. § 4 pkt 4 otrzymuje brzmienie:
„4.

Przyporządkowanie

paragrafów

wydatków

bieżących

do

rodzaju

kosztów

wyszczególnionych w planie kont oraz w rachunku zysków i strat:
Kont
o
400

Amortyzacja

4720 - Amortyzacja

401

Zużycie materiałów i energii

4210 – Zakup materiałów i wyposażenia,
4260 – Zakup energii,

402

Usługi obce

403

Podatki i opłaty

404

Wynagrodzenia

4270 – Zakup usług remontowych,
4300 – Zakup usług pozostałych,
4360 – Opłaty z tytułu zakupu usług
telekomunikacyjnych,
4390 – Zakup usług obejmujących
wykonanie ekspertyz, analiz i
opinii
4400 – Opłaty za administrowanie i
czynsze za budynki, lokale i
pomieszczenia garażowe
4430 – Różne opłaty i składki (z
wyłączeniem ubezpieczeń
rzeczowych, samochodowych)
4520 – Opłaty na rzecz budżetów
jednostek samorządu terytorialnego
4010 – Wynagrodzenia osobowe,
4040 – Dodatkowe wynagrodzenie roczne,
4170 – Wynagrodzenia bezosobowe

405

Ubezpieczenia społeczne i inne 3020 – Wynagrodzenia osobowe
świadczenia dla pracowników
niezaliczone do wynagrodzeń (w
zakresie świadczeń rzeczowych
oraz ekwiwalentów za te
świadczenia, wynikające z
przepisów bhp oraz innych
świadczeń na rzecz pracowników),
4110 – Składki na ubezpieczenia
społeczne,
4120 – Składki na Fundusz Pracy,
4140 – Wpłaty na PFRON,
4280 – Zakup usług zdrowotnych (badania

Rodzaj kosztów

Paragraf klasyfikacji budżetowej
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409

okresowe pracowników)
4440 – Odpisy na Zakładowy Fundusz
Świadczeń Socjalnych,
4700 – Szkolenia pracowników
niebędących członkami korpusu
służby cywilnej,
3020 – Wynagrodzenia osobowe
niezaliczone do wynagrodzeń
(odprawy pośmiertne)
4410 – Podróże służbowe krajowe,
4420 – Podróże służbowe zagraniczne,
4430 – Różne opłaty i składki
(ubezpieczenia rzeczowe,
Samochodowe, składki na rzecz
stowarzyszeń)
4590 – Kary i odszkodowania wypłacane
na rzecz osób fizycznych,
4600 – Kary, odszkodowania i grzywny
wypłacane na rzecz osób prawnych
i innych jednostek
organizacyjnych,
4610 – Koszty postępowania sądowego i
prokuratorskiego

Pozostałe koszty rodzajowe

§2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do prowadzenia
rachunkowości od 1 stycznia 2018 r.
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