Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 95/12/2017
Prezydenta Miasta Lublin
z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie określenia zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek
budżetowych Gminy Lublin
Na podstawie art. 40 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), rozporządzenia 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, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin stanowiącego załącznik do zarządzenia
nr 100/2011 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 24 lutego 2011 r. w sprawie nadania
Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin (j.t. Obwieszczenie Prezydenta
Miasta Lublin z dnia 20 października 2017 r. z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
§1
Ustalam wytyczne do zasad prowadzenia rachunkowości dla Urzędu Miasta
Lublin oraz podlegających Gminie Lublin jednostek budżetowych (zwane dalej
jednostkami).
§2
1. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości początkowej powyżej
10.000 zł, umarza się lub amortyzuje rozpoczynając od miesiąca następującego po
miesiącu, w którym nastąpiło przyjęcie środka trwałego lub wartości niematerialnej
i prawnej do używania a kończąc nie później niż z chwilą zrównania wartości
odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych z wartością początkową środka
trwałego lub przeznaczenia go do likwidacji, sprzedaży lub stwierdzenia jego
niedoboru. Środki trwałe umarza się lub amortyzuje metodą liniową zgodnie ze
stawkami określonymi w przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych.
Wartości niematerialne i prawne umarza się i amortyzuje według następujących
stawek:
1) 50% licencje, autorskie prawa majątkowe;
2) 20% pozostałe wartości niematerialne i prawne.
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Jeżeli środki trwałe uległy ulepszeniu (przebudowie, rozbudowie, rekonstrukcji lub
modernizacji) to wartość początkową tych środków powiększa się o sumę
wydatków na ich ulepszenie, w tym także o wydatki na nabycie części składowych
lub peryferyjnych, których jednostkowa cena nabycia przekracza 10.000 zł.
2. Umorzeniu w pełnej wartości poprzez spisanie w koszty w miesiącu oddania do
używania podlegają:
1) książki i inne zbiory biblioteczne;
2) środki dydaktyczne służące procesowi rewalidacyjno-wychowawczemu
realizowanemu w szkołach i placówkach oświatowych;
3) odzież i umundurowanie;
4) meble i dywany;
5) inwentarz żywy;
6) pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne o wartości
nieprzekraczającej kwoty 10.000 zł, dla których odpisy amortyzacyjne są
uznawane za koszt uzyskania przychodu w 100% ich wartości w momencie
oddania do używania.
3. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury.
4. Ewidencją ilościowo-wartościową mogą być objęte poszczególne, odrębne
pozostałe środki trwałe lub grupy jednorodnych pozostałych środków trwałych
identycznych lub o zbliżonych cechach.
§3
1. W przypadku, gdy jednostka prowadzi magazyn, rozchód jednorodnych
materiałów nabytych w różnych cenach wycenia się kolejno po cenach tych
składników, które zostały nabyte najwcześniej – metoda „pierwsze weszłopierwsze wyszło”.
2. Nie dokonuje się na koniec roku korekty kosztów z tytułu:
a) stanu paliwa znajdującego się w zbiornikach pojazdów i agregatów
prądotwórczych,
b) biletów komunikacji miejskiej,
c) znaczków pocztowych,
d) talonów zakupionych dla świadczeniobiorców Miejskiego Ośrodka Pomocy
Rodzinie.
§4
1. Aktywa i pasywa wycenia się nie rzadziej niż na dzień bilansowy według
następujących zasad:
1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenia się według cen
nabycia lub kosztów poniesionych na ich wytworzenie, pomniejszonych o odpisy
amortyzacyjne lub umorzeniowe, a także o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości.
Jeżeli przepisy szczególne przewidują aktualizację wyceny środków trwałych
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wycenia się je z uwzględnieniem tej aktualizacji, a wyniki aktualizacji są
odnoszone na fundusz;
2) środki trwałe w budowie (inwestycje) wycenia się według ogółu kosztów
poniesionych w bezpośrednim związku z ich nabyciem lub wytworzeniem
pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej utraty wartości; koszt wytworzenia
środków trwałych w budowie obejmuje wszystkie koszty poniesione przez
jednostkę za okres budowy, montażu, przystosowania i ulepszenia do dnia, na
który sporządzany jest bilans lub do dnia przyjęcia do używania; koszty te
obejmują również niepodlegający odliczeniu podatek od towarów i usług oraz
różnice kursowe; do kosztów wytworzenia nie zalicza się kosztów ogólnego
zarządu;
3) rzeczowe składniki aktywów obrotowych wycenia się według cen nabycia lub
kosztów wytworzenia nie wyższych od cen ich sprzedaży na dzień bilansowy;
w cenie nie uwzględnia się podatku od towarów i usług w części podlegającej
odliczeniu;
4) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie na podstawie decyzji właściwego organu
wycenia się w wartości określonej w tej decyzji;
5) środki trwałe otrzymane nieodpłatnie lub w drodze darowizny od innych
jednostek wycenia się według wartości określonej w umowie, jeżeli darczyńca
nie określił ich wartości, wycenia się według cen rynkowych takiego samego lub
podobnego przedmiotu z dnia darowizny;
6) przychody i rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia się według cen nabycia;
zbiory ujawnione wycenia się według wartości szacunkowej ustalonej komisyjnie;
zbiory darowane, jeśli umowa nie określa wartości według cen sprzedaży takiego
samego lub podobnego przedmiotu; rozchody zbiorów bibliotecznych wycenia
się według wartości ewidencyjnej;
7) środki trwałe ujawnione w wyniku inwentaryzacji ujmuje się w ewidencji
na podstawie dokonanej wyceny;
8) należności wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty to jest łącznie
z odsetkami; powyższe zasady należy stosować również do wyceny na koniec
każdego kwartału; dodatkowo na dzień bilansowy należności pomniejsza
się o kwotę odpisów aktualizujących należności;
9) zobowiązania wycenia się w kwocie wymagającej zapłaty; powyższe zasady
należy stosować również do wyceny na koniec każdego kwartału;
10) składniki aktywów i pasywów wyrażone w walucie obcej wycenia się po
obowiązującym na ten dzień średnim kursie ogłoszonym dla danej waluty przez
Narodowy Bank Polski, a jeżeli w tym dniu kurs dla danej waluty obcej nie został
ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio ogłoszony przez NBP kurs tej waluty;
powyższe zasady należy stosować również do wyceny na koniec każdego
miesiąca;
11) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wycenia się według
wartości nominalnej.
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2. Zmiany użytków gruntowych nie mają wpływu na zmianę wartości ewidencyjnej
gruntów. W przypadku łączenia działek cena nowej działki jest sumą cen nabycia
działek łączonych. W przypadku podziału działek cenę nabycia nowych działek
ustala się w oparciu o cenę nabycia dzielonej działki proporcjonalnie do ich
powierzchni. W sytuacji, gdy za przejmowaną z mocy prawa działkę nie jest
wypłacone odszkodowanie jest ona wyceniana dla potrzeb ujęcia w ewidencji,
a w momencie wypłaty odszkodowania dokonuje się jej wyceny według ceny
nabycia wynikającej z wypłaconego odszkodowania.
3. Wyrażone w walutach obcych operacje gospodarcze ujmuje się w księgach
rachunkowych na dzień ich przeprowadzenia – o ile odrębne przepisy dotyczące
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej i innych krajów Europejskiego
Obszaru Gospodarczego oraz środków niepodlegających zwrotowi, pochodzących
ze źródeł zagranicznych nie stanowią inaczej – odpowiednio po kursie:
1) faktycznie zastosowanym w tym dniu, wynikającym z charakteru operacji –
w przypadku sprzedaży lub kupna walut oraz zapłaty należności i zobowiązań;
2) średnim ogłoszonym dla danej waluty przez Narodowy Bank Polski z dnia
poprzedzającego ten dzień w przypadku pozostałych operacji;
Jeśli aktywa i pasywa są wyrażone w walutach, dla których Narodowy Bank Polski
nie ogłasza kursu to kurs tych walut określa się w relacji do wskazanej przez
jednostkę waluty odniesienia, której kurs jest ogłaszany przez NBP.
Jeżeli operacja gospodarcza trwała więcej niż jeden dzień, za dzień jej
przeprowadzenia przyjmuje się dzień jej zakończenia.
4. Rozchód waluty z rachunku bankowego prowadzonego w walucie obcej wycenia
się kolejno po kursie zastosowanym do wyceny tych środków, które wpłynęły do
jednostki najwcześniej.
5. Koszty zagranicznych podróży służbowych przelicza się na walutę polską po
faktycznie zastosowanym w tym dniu kursie wymiany banku lub kantoru, zgodnie
z którym została przeprowadzona operacja kupna/sprzedaży waluty obcej (np. na
podstawie potwierdzenia transakcji dotyczącej pobranej zaliczki lub wymiany
waluty). Jeżeli brak jest informacji o faktycznym kursie wymiany, wówczas
stosowany jest oficjalny średni kurs ogłaszany dla danej waluty przez NBP z dnia
poprzedzającego dzień zakończenia podróży służbowej, a jeżeli w tym dniu kurs
dla danej waluty obcej nie został ogłoszony przez NBP, stosuje się ostatnio
ogłoszony przez NBP kurs tej waluty. Udokumentowane wydatki w walucie obcej
poniesione przez pracownika na potrzeby wyjazdu w zagraniczną podróż służbową
rozlicza się po faktycznie zastosowanym kursie na podstawie potwierdzenia
dokonanej transakcji.
6. Cena nabycia składnika majątkowego obejmuje rzeczywistą cenę zakupu
obejmującą kwotę należną sprzedającemu powiększoną o koszty bezpośrednio
związane z zakupem łącznie z kosztami transportu, załadunku i wyładunku
a pomniejszoną o rabaty, upusty itp.; do ceny nabycia zalicza się również podatek
od towarów i usług, który nie podlega odliczeniu.
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7. Trwała utrata wartości zachodzi wtedy, gdy istnieje prawdopodobieństwo, że
składnik aktywów nie przyniesie w przyszłości w znaczącej części lub w całości
przewidywanych korzyści ekonomicznych; uzasadnia to dokonanie odpisu
aktualizującego doprowadzającego wartość składnika aktywów wynikającą z ksiąg
rachunkowych do ceny sprzedaży netto, a w przypadku jej braku – do ustalonej
w inny sposób wartości godziwej.
§5
1. Do ksiąg rachunkowych danego miesiąca należy wprowadzić, z zastrzeżeniem
ust. 2, w postaci zapisu każdą operację gospodarczą, która nastąpiła w tym
miesiącu.
2. Z uwagi na terminy sporządzania sprawozdań budżetowych w księgach
rachunkowych danego miesiąca uwzględniane są dowody księgowe związane
z tymi sprawozdaniami, które wpłynęły do jednostki sporządzającej
sprawozdania budżetowe do 5 dnia następnego miesiąca, a w przypadku
sprawozdań rocznych do dnia 20 stycznia następnego roku; pozostałe dowody
księgowe nie mające wpływu na sprawozdania budżetowe (np. dowody OT, PT,
MT, rozliczenia dotacji) uwzględniane są w księgach rachunkowych danego
miesiąca jeżeli wpłynęły do 15 dnia następnego miesiąca, a za rok obrotowy do
końca lutego następnego roku; w przypadku, gdy dzień ten przypada w dzień
wolny od pracy - do ostatniego dnia roboczego przed tym dniem.
3. Dopuszcza się stosowanie uproszczeń polegających na zbiorczym księgowaniu
jednorodnych operacji gospodarczych zawartych w jednym wyciągu bankowym
bez konieczności sporządzania zbiorczego dokumentu.
4. Nie dokonuje się biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających
z obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym
świadczeń emerytalnych.
5. Ponoszone z góry wydatki dotyczące w szczególności kosztów prenumeraty
prasy, opłat abonamentowych, ubezpieczeń majątkowych i rzeczowych oraz
innych płatności ponoszonych za okres przekraczający jeden miesiąc nie
podlegają
rozliczeniom
w
czasie
za
pośrednictwem
rozliczeń
międzyokresowych kosztów ze względu na nieistotny wpływ na sytuację
finansową oraz rzetelne i jasne przedstawienie sytuacji majątkowej i finansowej
jednostki i wyniku finansowego. Operacje te ujmuje się w całości w kosztach
miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
§6
Wykonanie zarządzenia powierzam kierownikom jednostek.
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§7
Kierownicy jednostek zobowiązani są do dostosowania zasad polityki
rachunkowości obowiązującej w swojej jednostce do zapisów niniejszego zarządzenia.
§8
Nadzór nad realizacją zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Lublin.
§9
Przepisy zarządzenia mają zastosowanie po raz pierwszy do sprawozdań
finansowych sporządzonych za rok 2018.
§ 10
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 roku.

w z. Prezydenta Miasta Lublin
(-) Artur Szymczyk
Zastępca Prezydenta

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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