
ZARZADZENIE NR .~fJ:/.Q~.....
STAROSTY POZNANSKIEGO

Z DNIA 4.C .Q$.,J){JOW.

w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z dnia 2 .
pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji
obiegu dokumentów ksiegowych i zakladowego planu kont

Na podstawie art. 2 ust l pkt 4, art. 4 ust 5 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (tj. z 2002 r. Dz.U nr 76 poz. 694 ze zm.) oraz na podstawie rozporzadzenia
Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 200l r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci
oraz planów kont dla budzetu panstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153 poz.l752 ze zmianami)
zarzadza sie co nastepuje:

§ l

W zalaczniku nr 2 "Plan Kont dla budzetu Powiatu PoznaÓskiego" do zarzadzenia nr 28/2002
Starosty Poznanskiego z dnia 2 pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia
instrukcji obiegu dokumentów finansowo-ksiegowych i zakladowego planu kont wprowadza
sie nastepujace zmiany

a) w czesci I "Wykaz kont"
-w ust 1. "Konta bilansowe":
-- po koncie ,,137 - Rachunki Srodków funduszy pomocowych" dodaje sie konto 138 w
brzmieniu:

,,138 - Rachunki srodków na prefinansowanie"

-- po koncie ,,250 - Naleznosci finansowe" dodaje sie konto 257 w brzmieniu:
,,257 - Naleznosci z tytulu prefinansowania"

-- po koncie ,,260 - Zobowiazania finansowe" dodaje sie konto 268 w brzmieniu:
,,268 - Zobowiazania z tytulu prefinansowania"

-- usuwa sie zapis "konto 993 - Rozliczenia z innymi budzetami

- Wprowadza sie ust 2 o nastepujacym brzmieniu:
,,2.Konta pozabilansowe
991 - Planowane dochody budzetu
992 - Planowane wydatki budzetu
993 - Rozliczenia z innymi budzetami"

b) w czesci II "Opis kont"
- w ust 1 "Konta bilansowe"
-- po pkt 3 dodaje sie pkt 3a) w brzmieniu:
,,3a) Konto 138 - Rachunki Srodków na prefinansowanie"
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Konto 138 sluzy do ewidencji dokonywanych na wyodrebnionych rachunkach
bankowych operacji pienieznych, dotyczacych prefinansowania w ramach pozyczek
zaciagnietych z budzetu panstwa na finansowanie zadan realizowanych z udzialem
srodków z budzetu Unii Europejskiej, w szczególnosci wplywu, wykorzystania i
zwrotu tych pozyczek.
Na stronie Wn konta 138 ujmuje sie wplyw zaciagnietych pozyczek oraz srodki
przeznaczone na ich splate ,
Na stronie Ma konta 138 ujmuje sie wyplaty na cele okreslone w umowie, oraz splaty
pozyczek.
Ewidencja szczególowa konta 138 powinna zapewnic podzial srodków wedlug
rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania
Konto 138 moze wykazywac saldo Wn, które oznacza stan srodków pienieznych
znajdujacych sie na wydzielonych rachunkach bankowych pozyczek na
prefinansowanie.

-- po pkt 12 dodaje sie pkt l2a w brzmieniu:
" 12a) konto 257 - Naleznosci z tytulu prefinansowania"

Konto 257 sluzy do ewidencji naleznosci z tytulu pozyczek udzielonych z budzetu
panstwa w ramach prefinansowania zadan realizowanych z udzialem srodków
pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej
Na stronie Wn ujmuje sie powstanie i zwiekszenie naleznosci w ramach
prefinansowania, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.
Ewidencja szczególowa prowadzona dla konta 257 powinna zapewnic mozliwosc
ustalenia stanu naleznosci z poszczególnymi kontrahentami wedlug tytulów naleznosci
Konto 257 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci z tytulu
pozyczek udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan nadplat w
naleznosciach z tytulu pozyczek dotyczacych prefinansowania.

-- po pkt 13 dodaje sie pkt 13a w brzmieniu
"Ba) konto 268 - Zobowiazania z tytulu prefinansowania"

Konto 268 sluzy do ewidencji zobowiazan z tytulu pozyczek udzielonych z budzetu
panstwa w ramach pretinansowania na finansowanie zadan realizowanych z udzialem
srodków pochodzacych z Unii Europejskiej.
Na stronie Wn kontaO268 ujmuje sie wartosc splaconych zobowiazan zaciagnietych
pozyczek w ramach prefinansowania
Na stronie Ma ujmuje sie wartosc zaciagnietych zobowiazan z tytulu pozyczek w
ramach prefinansowania.
Ewidencja szczególowa prowadzona do konta 268 powinna umozliwic ustalenie stanu
zobowiazan z poszczególnymi kontrahentami wedlug tytulów zobowiazan.
Konto 268 moze wykazywac dwa salda, saldo Wn oznacza stan nadplaconych
zobowiazan z tytulu pozyczek zaciagnietych w ramach prefinansowania , a saldo Ma-
stan zaciagnietych zobowiazan z tytulu pozyczek na prefinansowanie"

- ust 2 "Konta pozabilansowe" otrzymuje brzmienie:
,,1) Konto 991- Planowane dochody budzetu"

Konto 991 sluzy do ewidencji planu dochodów 'budzetowych oraz jego zmian.
Na stronie Wn konta 991 ujmuje sie zmiany budzetu zmniejszajace plan dochodów
budzetu.

Na stronie Ma konta 991 ujmuje sie planowane dochody budzetu oraz zmiany budzetu
zwiekszajace planowane dochody.
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Saldo ma konta 991 okresla w ciagu roku wysokosc planowanych dochodów
Pod data ostatniego dnia roku budzetowego sume równa saldu konta ujmuje sie po
stronie Wn konta 991

,,2) Konto 992 - Planowane wydatki budzetu"
Konto 992 sluzy do ewidencji planu wydatków budzetu oraz jego zmian
Na stronie Wn konta 992 ujmuje sie planowane wydatki budzetu oraz zmiany budzetu..
zwiekszajace planowane wydatki.
Na tronie Ma konta 992 ujmuje sie zmiany budzetu zmniejszajace plan wydatków
budzetu lub wydatki zablokowane.
Saldo Wn konta 992 okresla w ciagu roku wysokosc planowanych wydatków budzetu.
Pod data ostatniego dnia raku budzetowego sume równa saldu konta ujmuje sie na
stronie Ma konta 992

,,3) Konto 993 - Rozliczenia z innymi budzetami"
Konto 993 sluzy do pozabilansowej ewidencji rozliczen z innymi budzetami w ciagu
roku, które nie podlegaja ewidencji na kontach bilansowych.
Na stronie w ujmuje sie naleznosci od innych budzetów oraz splate zobowiazan wobec
innych budzetów.
Na stronie Ma konta 993 ujmuje sie zobowiazania wobec innych budzetów oraz
wplaty naleznosci otrzymane od innych budzetów.
Konto 993 moze wykazywac dwa salda.
Saldo Wn konta 993 oznacza stan naleznosci od innych budzetów, budzetów saldo Ma
konta 993 - stan zobowiazal1

§ 2

W zalaczniku nr 3 "Plan Kont dla jednostki budzetowej - Starostwa Powiatowego w
Poznaniu" do zarzadzenia nr 28/2002 Starosty Poznanskiego z dnia 2 pazdziernika 2002 r. w
sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo-ksiegowych
i zakladowego planu kont wprowadza sie nastepujace zmiany:

a) w czesci l "Wykaz kont"
- w ust 1 "konta bilansowe"
-- po koncie" 131 Rachunki biezace" dodaje sie konto 132 w brzmieniu:

,,132 - Rachunki dochodów wlasnych jednostki budzetowej"

-- konto ,,136 - rachunki walutowe srodków pomocowych" otrzymuje brzmienie:
" 137 - rachunki srodków funduszy pomocowych"

-- po koncie ,,137 - Rachunki srodków funduszy pomocowych" dodaje sie konto 138 w
brzmieniu:

,,138 - Rachunki srodków na prefinansowanie"

-- po koncie ,,226 Dlugoterminowe naleznosci budzetowe" dodaje sie konta 227 i 228 w
brzmieniu:

,,227 - Rozliczenie dochodów ze srodków funduszy pomocowych"
,,228 - Rozliczenie wydatków ze srodków funduszy'pomocowych"

-- po koncie,,240- Pozostalerozrachunki"dodajesiekonta257 i 268w brzmieniu:
,,257 - Naleznosci z tytulu prefinansowania"
,,268 - Zobowiazania z tytulu prefinansowania"
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- ust. 2 "konta pozabilansowe" otrzymuje brzmienie:
,,2 Konta pozabilansowe
996 - Zaangazowanie dochodów wlasnych jednostek budzetowych
997 - Zaangazowanie srodków funduszy pomocowych
998 - Zaangazowanie wydatków budzetowych roku biezacego
999 - Zaangazowanie wydatków budzetowych przyszlych lat

b) w czesci II "Opis kont"
- w ust. 1 Konta bilansowe

-- w punkcie 12 "konto l Ol - Kasa po slowach "niedobory kasowe" dodaje sie nastepujaca
tresc:

"Rozchody srodków z kasy przeznaczone na zaplate faktur platnych gotówka ksieguje sie
Wn konto 400, Ma 101 z pominieciem konta 201."

-- w punkcie 14 "konto 131 - Rachunki biezace" skresla sie slowa "i srodków specjalnych
jednostki budzetowej"

-- po pkt 14 dodaje sie pkt 14a w brzmieniu:
,,14a) Konto 132 - RachuQki dochodów wlasnych jednostek budzetowych"

Konto 132 sluzy do ewidencji srodków pienieznych gromadzonych na rachunkach
bankowych dochodów wlasnych jednostki budzetowej.
Na stronie Wn konta 132 ujmuje sie wplywy srodków pobranych tytulem dochodów
wlasnych na rachunek bankowy.
Na stronie Ma konta 132 ujmuje sie wyplaty srodków z rachunku bankowego na
realizacje wydatków finansowanych dochodami wlasnymi.
Analityke konta 132 prowadzi sie z podzialem wedlug pozycji klasyfikacyjnych planu
finansowego kazdego tytulu dochodów wlasnych.
Konto 132 moze wykazywac saldo Wn, które oznacza stan srodków pienieznych na
rachunkach bankowych dochodów wlasnych.

--pkt 17 otrzymuje brzmienie:
,,17) Konto 137 - Rachunki srodków funduszy pomocowych"

Konto 137 sluzy do ewidencji srodków pienieznych otrzymanych w walucie polskiej
lub obcej na realizacje wyodrebnionych zadan, projektów lub programów, a w
szczególnosci srodków pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej oraz innych
srodków ze zródel zagranicznych niepodlegajacych zwrotowi, wydzielonych na
odrebnych rachunkach bankowych.
Na stronie Wn konta 137 ujmuje sie wplywy srodków, a na stronie Ma wyplaty
srodków.

Ewidencja szczególowa konta powinna zapewniac podzial srodków wedlug
rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania.
Konto 137 moze wykazywac saldo Wn, które oznacza stan srodków pochodzacych z
funduszy pomocowych na wyodrebnionych rachunkach bankowych.

-- po pkt 17 dodaje sie pkt 17a w brzmieniu:
~~17a)- Konto 138 - Rachunki srodków na prefinansowanie"

Konto 138 sluzy do ewidencji dokonywanych na wyodrebnionych rachunkach
bankowych operacji pienieznych, dotyczacych prefinansowania w ramach pozyczek
zaciagnietych z budzetu panstwa na finansowanie zadan realizowanych z udzialem
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( srodków z budzetu Unii Europejskiej, w szczególnosci wplywu, wykorzystania i
zwrotu tych pozyczek.
Na stronie Wn konta 138 ujmuje sie wplyw zaciagnietych pozyczek oraz srodki
przeznaczone na ich splate
Na stronie Ma konta 138 ujmuje sie wyplaty na cele okreslone w umowie, oraz splaty
pozyczek.
Ewidencja szczególowa konta 138 powinna zapewnic podzial srodków wedlug
rachunków bankowych oraz sposobu ich wykorzystania
Konto 138 moze wykazywac saldo Wn, które oznacza stan srodków pienieznych
znajdujacych sie na wydzielonych rachunkach bankowych pozyczek na
prefinansowanie.

w pkt 21 "kont0201 - Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" po slowach "które
ujmowane sa na koncie 221" dodaje sie nastepujaca tresc:
., Na koncie 201 (po stronie Ma) ksieguje sie wylacznie faktury bezgotówkowe. Faktury
platne gotówka ksieguje sie Wn 400, Ma 101 z pominieciem konta 201"

--po pkt 26 dodaje sie pkt 26 a i 26 b w brzmieniu:
,,26a) - Konto 227 - Rozliczenie dochodów ze srodków funduszy pomocowych"

Konto 227 sluzy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostke dochodów
dotyczacych funduszy pomocowych.
Na stronie w konta 227 ujmuje sie przelewy dochodów na odpowiednie rachunki
srodków funduszu pomocowych lub zaliczenie dochodów na zwiekszenie srodków
funduszy pomocowych.
Na stronie Ma konta 227 ujmuje sie zrealizowane przez jednostke dochody dotyczace
funduszy pomocowych
Ewidencje szczególowa do konta 227 prowadzi sie w sposób umozliwiajacy ustalenie
stanu rozliczen dla poszczególnych programów pomocowych z tytulu zrealizowanych
dochodów.

Konto 227 moze wykazywac saldo Ma, które oznacza, stan dochodów zrealizowanych
przez jednostke.
Saldo konta 227 ulega likwidacji poprzez ksiegowanie przelewu zrealizowanych
dochodów na rachunek srodków funduszy pomocowych lub zaliczeniu dochodów na
zwiekszenie srodków funduszy pomocowych.

26b) Konto 228 - "Rozliczenie wydatków ze srodków funduszy pomocowych"
Konto 228 sluzy do ewidencji rozliczenia wydatków dokonanych przez jednostke ze
srodków funduszy pomocowych lub srodków otrzymanych tytulem prefinansowania
lub innych srodków, których dokonane wydatki podlegaja refundacji ze srodków
funduszy pomocowych, a w szczególnosci z budzetu Unii Europejskiej albo ze
srodków pochodzacych ze zródel zagranicznych niepodlagajacych zwrotowi.
Na stronie Wn konta 228 ujmuje sie okresowe lub roczne przeksiegowanie wydatków
dokonanych w korespondencji z kontem 800, oraz srodki przekazane innym
jednostkom w korespondencji z kontem 137 lub 138
Na stronie Ma konta 228 ujmuje sie srodki otrzymane na
dokonywanych przez jednostke na realizacje programu, oraz
innych jednostek.
Ewidencje szczególowa konta 228 prowadzi sie w sposób umozliwiajacy ustalenie
stanu rozliczen srodków poszczególnych funduszy pomocowych.

pokrycie wydatków
przeznaczonych dla
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Konto 228 moze wykazywac saldo Ma, które oznacza stan otrzymanych srodków z
funduszy pomocowych, tytulem prefinansowania lub innych na wyodrebnione
rachunki jednostki, lecz jeszcze niewykorzystanych na pokrycie wydatków.

-- po pkt 30 dodaje sie pkt 30a i 30b w brzmieniu:
,,30a) Konto 257 - Naleznosci z tytulu prefinansowania"

Konto 257 sluzy do ewidencji naleznosci z tytulu pozyczek udzielonych z budzetu
panstwa w ramach pretinansowania zadan realizowanych z udzialem srodków
pochodzacych z budzetu Unii Europejskiej
Na stronie Wn ujmuje sie powstanie i zwiekszenie naleznosci w ramach
prefinansowania, a na stronie Ma - ich zmniejszenie.
Ewidencja szczególowa prowadzona dla konta 257 powinna zapewnic mozliwosc
ustalenia stanu naleznosci z poszczególnymi kontrahentami wedlug tytulów naleznosci
Konto 257 moze wykazywac dwa salda. Saldo Wn oznacza stan naleznosci z tytulu
pozyczek udzielonych w ramach prefinansowania, a saldo Ma - stan nadplat w
naleznosciach z tytulu pozyczek dotyczacych prefinansowania.

,,30b) Konto 268 - Zobowiazania z tytulu prefinansowania"
Konto 268 sluzy do ewidencji zobowiazan z tytulu pozyczek udzielonych z budzetu
panstwa w ramach prefinansowania na finansowanie zadan realizowanych z udzialem
srodków pochodzacych z Unii Europejskiej.
Na stronie Wn konta0268 ujmuje sie wartosc splaconych zobowiazan zaciagnietych
pozyczek w ramach prefinansowania
Na stronie Ma ujmuje sie wartosc zaciagnietych zobowiazan z tytulu pozyczek w
ramach prefinansowania.
Ewidencja szczególowa prowadzona do konta 268 powinna umozliwic ustalenie stanu
zobowiazan z poszczególnymi kontrahentami wedlug tytulów zobowiazan.
Konto 268 moze wykazywac dwa salda, saldo Wn oznacza stan nadplaconych
zobowiazan z tytulu pozyczek zaciagnietych w ramach prefinansowania, a saldo Ma-
stan zaciagnietych zobowiazan z tytulu pozyczek na prefinansowanie"

n W punkcie 34 "Zespól 4 - Koszty wedlug rodzajów i ich rozliczenie" slowa "ze srodków
specjalnych" zmienia sie na "z dochodów wlasnych jednostek budzetowych"

-- po pkt 40 dodaje sie pkt 40a w brzmieniu
,,40a) Konto 740 - dotacje i srodki na inwestycje"

Konto 740 sluzy do ewidencji dotacji otrzymanych z budzetu, srodków
pozabudzetowych, funduszy celowych oraz innych jednostek na finansowanie
dzialalnosci podstawowej. Na koncie 740 nie ujmuje sie dotacji otrzymanych na
finansowanie inwestycji.
Na stronie Wn konta 740 ujmuje sie:
1. dotacje przekazane na finansowanie dzialalnosci podstawowej samodzielnie

bilansujacym sie oddzialom zakladów budzetowych, w korespondencji z kontem
130 lub 240

2. srodki pieniezne zakladów budzetowych i
budzetowej wykorzystane lub przeznaczone
korespondencji z kontem 800 lub 840

3. zwroty dotacji niewykorzystanych, nadmiernie pobranych lub wykorzystanych
niezgodnie z przeznaczeniem w korespondencji z kontem 131 lub 225 ( z
wyjatkiem zwrotów otrzymanych przez jednostke budzetowa, które podlegaja
ujeciu Wn konto 221, Ma konto 750)

dochodów wlasnych jednostki
na finansowanie inwestycji w
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Na stronie Ma konta 740 ujmuje sie:
L w ciagu roku - dotacje rzeczywiscie otrzymane, w korespondencji z kontem 131,

lub dotacje nalezne, jezeli ich wysokosc wynika z przepisów, w korespondencji z
kontem 225

2. na koniec okresu sprawozdawczego - dotacje nalezne, wynikajace z przepisów
prawa lub potwierdzone przez organ dotujacy, albo jezeli nalezna dotacja za dany
rok wplynela na rachunek jednostki w okresie nastepnym do dnia sporzadzenia
sprawozdania finansowego, w korespondencji z kontem 225

Ewidencja szczególowa powinna zapewnic mozliwosc ustalenia wysokosci dotacji
przypadajacych na poszczególne tytuly rozliczen
W koncu roku obrotowego saldo konta 740 zamyka sie dwoma saldami, które przenosi
SIe na:
1. saldo Wn oznaczajace wartosc dotacji przekazanych na finansowanie dzialalnosci
podstawowej samodzielnie bilansujacych oddzialów oraz srodków wykorzystanych
lub przeznaczonych na inwestycje w zakladach budzetowych oraz dochodach
wlasnych jednostek budzetowych - na strone Wn konta 860
2. saldo Ma oznaczajace wartosc dotacji otrzymanych na finansowanie dzialalnosci
podstawowej - na strone Ma konta 860
Na koniec roku konto 740 nie wykazuje salda.

-- po pkt 46 dodaje sie pkt 46a w nastepujacym brzmieniu:
,,46a) - Konto 820 - Rozliczenie wyniku finansowego"

Konto 820 sluzy do ewidencji rozliczenia wyniku finansowego gospodarstw
pomocniczych pozostajacego do ich dyspozycji oraz nadwyzki srodków obrotowych w
zakladach budzetowych i nadwyzki dochodów wlasnych jednostek budzetowych.
Na stronie Wn konta 820 ujmuje sie podzial wyniku finansowego oraz nalezne lub
dokonane wplaty do budzetu z tytulu nadwyzki srodków obrotowych zakladów
budzetowych i nadwyzki dochodów wlasnych jednostki budzetowej
Na stronie Ma konta 820 ujmuje sie przeniesienie salda konta w roku nastepnym, pod
data przyjecia sprawozdania finansowego, na konto 800

-- w pkt 49 "konto 853 - Fundusze pozabudzetowe" po slowach "funduszy celowych" dodaje
sie ..funduszy motywacyjnych, oraz innych funduszy specjalnego przeznaczenia"

--w pkt 51 dodaje sie w pozycji przeniesiel1 na strone Wn konta 860 w kOI1cUroku
obrotowego pkt 3a) w nastepujacym brzmieniu:

,.3a) dotacji przekazanych na finansowanie dzialalnosci podstawowej samodzielnie
bilansujacych oddzialów oraz na inwestycje w zakladach budzetowych i na inwestycje
w dochodach wlasnych jednostek budzetowych w korespondencji z kontem 740"

-w ust 2 Konta pozabilansowe
-- w pkt l Konto 998 "zaangazowanie wydatków budzetowych roku biezacego" za slowami
..wydatków budzetowych ujetych w planie finansowym danego roku budzetowego" dodaje sie
"oraz w planie finansowym niewygasajacych wydatków budzetowych ujetych do realizacji w
danym roku budzetowym"
Za slowami "ewidencja szczególowa do konta 998 prowadzona jest wedlug podzialek
klasyfikacyjnych planu finansowego" dodaje sie "z wyodrebnieniem planu niewygasajacych
wydatków"
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-- w pkt 2 Konto 999 "zaangazowanie wydatków budzetowych przyszlych lat" za slowami
"wydatków budzetowych przyszlych lat" dodaje sie"oraz niewygasajacych wydatków, które
maja,byc zrealizowane w latach nastepnych"
za sfowami "obciazajacych plan finansowy roku biezacego jednostki budzetowej" dodaje sie
..lub plan finansowy niewygasajacych wydatków przeznaczony do realizacji w roku
biezacym"
za slowami "wedlug podzialek klasyfikacyjnych planu finansowego" dodaje sie z
wyodrebnieniem planu niewygasajacych wydatków"

-- po pkt 2 dodaje sie pkt 3 "konto 996 "zaangazowanie dochodów wlasnych jednostek
budzetowych" i pkt 4 "konto 997 " zaangazowanie srodków funduszy pomocowych "w
nastepujacym brzmieniu:

,,3) Konto 996 - zaangazowanie dochodów wlasnych jednostek budzetowych
Konto 996 sluzy do ewidencji prawnego zaangazowania dochodów wlasnych
jednostek budzetowych, niezaleznie od tego, w którym roku budzetowym nastapi
wydatek finansowany dochodami wlasnymi.
Na koncie 996 ewidencjonuje sie równowartosc zawartych umów, porozumien lub
wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie dochodów wlasnych
Na stronie Wn konta 996 ujmuje sie równowartosc wydatków sfinansowanych
dochodami wlasnymi
Na stronie Ma konta 996 ujmuje sie zaangazowanie dochodów wlasnych, czyli
wartosc umów, decyzji i innych porozumidi lub postanowien, których wydatkowanie
spowoduje wykorzystanie dochodów wlasnych na cele wskazane w przepisie lub
umOWIe

Ewidencja szczególowa do konta 996 powinna umozliwic ustalenie zaangazowania
dochodów wlasnych z podzialem na lata finansowania i wedlug podzialek
klasyfikacyjnych planu finansowego wydatków.
Na koniec roku konto 996 moze wykazywac slado Ma oznaczajace zaangazowanie
dochodów wlasnych

4) Konto 997 - zaangazowanie srodków funduszy pomocowych
Konto 997 sluzy do ewidencji prawnego zaangazowania srodków funduszy
pomocowych. a szczególnie srodków Unii Europejskiej, niezaleznie od tego, w którym
roku budzetowym nastapi wydatek.
N akoncie 997 ewidencjonuje sie równowartosc zawartych umów, porozumien lub
wydanych decyzji, których realizacja spowoduje wydatkowanie srodków funduszy
pomocowych. a szczególnie srodków Unii Europejskiej. Zapisy na tym koncie sa
dokonywane równiez wtedy, gdy zaliczkowo finansowanie nastepuje ze srodków
wlasnych jednostki, srodków otrzymanych tytulem prefinansowania lub innych
srodków krajowych, natomiast zgodnie z przepisami badz umowa nastapi refundacja
ze srodków pomocowych. W projektach wspólfinansowanych srodkami budzetu
jednostki budzetowe ujmuja czesc podlegajaca wspólfinansowaniu na koncie 998 -

"zaangazowanie wydatków budzetowych roku biezacego" lub 999 - "zaangazowanie
wydatków budzetowych lat przyszlych"
Na stronie Wn konta 997 ujmuje sie"
1. równowartosc wydatków sfinansowanych srodkami funduszy pomocowych
2. równowartosc wydatków dokonanych ze srodków krajowych, które beda

podlegaly refundacji ze srodków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma konta 997 ujmuje sie zaangazowanie srodków funduszy pomocowych,
czyli wartosc umów, decyzji i innych porozumien lub postanowien, których
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wykonanie spowoduje wykorzystanie srodków funduszy pomocowych na cele
wskazane w przepisie lub umowie.
Ewidencja szczególowa prowadzona do konta 997 powinna umozliwic ustalenie
zaangazowania srodków kazdego projektu z dalszym podzialem na lata finansowania i
podzialki klasyfikacyjne planu finansowego.
Na koniec roku konto 997 moze wykazywac saldo Ma oznaczajace zaangazowanie
srodków funduszy pomocowych kazdego programu."

§ 3

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Skarbnikowi Powiatu Poznanskiego

§4

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia
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