
ZALACZNIK Nr 3

WYKAZ KONT DLA BUDZETU GMINY STARCZA ORAZ ZASADY ICH
FUNKCJONOWANIA

l. Wykaz kont

1. Konta bilansowe

Konto 133 - "Rachunek budzetu'l
Konto 134 - "Kredyty bankowe"
Konto 135 - "Rachunek Srodkow na niewygasajqce wydatki
Konto 140 - "srodki pieniqzne w drodze"
Konto 222- Rozliczenie dochodow budzetowych. . . .
Konto 223 - "Rozliczenie wydatkow budzetovvych".......
Konto 224 - "Rozrachunki bud2etu".. . . . . . . . . . . .
Konto 225 - "Rozliczenie niewygasajqcych wydatkowu ..............
Konto 240 - "Pozostale rozrachunki" . . . . . . . . . . . .
Konto 250 - "Nalezno6ci f inansowe".. . . . . . . . . . .
Konto 260 - "Zobowiqzania finansowe" .......
Konto 290 - "Odpisy aktualizujqce naleZnoSci"..........
Konto 901 - "Dochody budZetu"..
Konto 902 - "Wydatki budZetu"
Konto 904 - "Niewygasajqce wydatki"
Konto 909 - "Rozliczenia migdzyokresowe"..
Konto 960 - "Skumulowane wyniki budzetu"
Konto 961 - "Wynik wykonania budzetu"
Konto 962 - "Wynik na pozostatych operacjach" ............

2. Konta pozabilansowe
Konto 991 - "Planowane dochody budzetu"
Konto 992 - "Planowane wydatki budzetu"
Konto 993 - "Rozliczenia z innymi budzetami"



l l .  Opis kont

1. Konta bi lansowe

Konto 133 - "Rachunek bud2etu"
Konto 133 sluzy do ewidencji operacji pienigznych dokonywanych na bankowych rachunkach
budzetu.
Zapisy na koncie 133 sq dokonywane wylqcznie na podstawie dokument6w bankowych, w zwiqzku z
czym musi zachodzic zgodnoSi zapisow miqdzy jednostkq a bankiem. W razie stwierdzenia blqdu w
dokumencie bankowym sumy ksiqguje siq zgodnie z wyciqgiem, natomiast r6znica wynikajqcq z blqdu
odnosi siq na konto 240, jako "sumy do wyja5nienia". R62nicq tq wyksiggowuje sig na podstawie
dokumentu bankowego zawierajqcego sprostowanie blqdu.
Na stronie Wn konta 133 ujmuje sig wplywy Srodk6w pieniqznych na rachunek budZetu, w tym r6wnie2
splaty dotyczqce kredytu udzielonego przez bank na rachunku budzetu, oraz wplywy kredyt6w
przelanych przez bank na rachunek bud2etu, w korespondencji z kontem 134.
Na stronie Ma konta 133 ujmuje sig wyplaty z rachunku bud2etu, w tym rownieZ wyptaty dokonane w
ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budzetu (saldo kredytowe konta 133), oraz
wyplaty z tytulu sptaty kredytu przelanego przez bank na rachunek bud2etu, w korespondencji z
kontem 134.
Na koncie '133 ujmuje sig r6wnie2lokaty dokonywane ze Srodkow rachunku budZetu. Konto 133 mo2e
wykazywac saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 133 oznacza stan Srodk6w pieniq2nych na rachunku budzetu, a saldo Ma konta 1 33 -

bank na rachunku bud2etuban u na
Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Subwencja og6lna:
1. wplyw subwencji og6lnych z wylqczeniem

subwencji oSwiatowej otrzymanej w grudniu
za styczen nastgpnego roku

2. wplyw subwencji o6wiatowej w grudniu za
stvczef nastepneqo roku

133

'133

901

909
z l.Wptyw udzialow w podatku dochodowym od os6b

fizycznych pobieranych przez Uzqdy Skarbowe
2.Wptyw udzial6w nastqpnym kwartale (w miesiqcu
po okresie sprawozdawczym

'133

I J J

901

224
? Wpiywy udzialow Gminy we wptywach dochodow

bud2etu panstwa oraz dochody z tytulu podatkow i
oplat pobieranych na zecz jednostek samozqdu
terytorialnego pzez urzgdy skarbowe:

1. przekazanych do konca okresu
sprawozdawczego, kt6rego doty czq

2. pzekazanych w nastgpnym miesiqcu po
uplywie okresu sprawozdawczego

, 1?2

.12.2.

224

224
4 Dotacje celowe na zadania wlasne, dofinansowanie

zadai wlasnych i zadania zlecone jednostce
samozqdu terytorialnego z bud2etu paf stwa oraz
realizowane na podstawie porozumien z organami
administracji zqdowej lub z innymi jednostkami
samorzadu teMorialneoo

133 901

F Dotacje celowe z bud2etu pa6stwa na usuwanie
zagro2eh dla bezpieczenstwa i pozqdku
oubliczneoo

,,| ?? 901

Wolvw dotacii z fundusz6w celowch 133 901
7 Wpiyw Srodkow na dofinansowanie zadai wlasnych

jednostek samorzqd u terytorialnego otrzymane z
innvch 2r6del (np. z doplat do qier liczbowvch)

133 901

8 Odsetki od lokat terminowych oraz od Srodk6w
gromadzonych na rachunku podstawowym i
rachunku Srodkow na wydatki niewygasajqce

'133 901

q Odsetki od po2yczek udzielonych 1 3 3 901



1 0 Wpiywy z tytulu podatk6w i oplat pobieranych pzez
urzad ominv iako dochodv wlasne uzedu

133 901

1 1 Wptywy pozostalych dochodow pobieranych pzez
uzad ominv iako dochodv wlasne uzedu

1 ? ? 901

1 2 Okresowe pzelewy dochod6w realizowanych ptzez
inne iednostki bud2etowe

4 41. 901

Blqdne zapisy w wyciqgach bankowych dotyczqce
wofuw6w

I J J 240 -224

1 4 Wpfww z Mulu zaciagnigtych kredytow bankowych 133 134

1 5 Wotvwv z Wtulu zaciaqnietvch pozvczek 133 260
1 8 Zwrot Srodkow z rachunku lokat terminowych na

rachunek podstawow
133 140

1 q Wptaty oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnvmi

,1 ?? 224

20 Zwrot niewykozystanych Srodk6w na wydatki
niewvqasaiace na rachunek podstawow

4 '2 .2 . ''t ?E

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Wydatki objgte planem finansowym wydatkow
uzedu zrealizowane z rachunku bud2etu

902 133

Wvolatv oo2vczek udzielonvch zJv 133
4 Solata kredytow bankowch, odsetek 134 133
6 Solata zaciaqnietvch po2vczek zou 133
o Pzekazanie Srodkow z rachunku podstawowego na

rachunki lokat terminowych
140 133

7 Pzekazanie Srodk6w z rachunku podstawowego na
subkonto Srodk6w na wvdatki niewygasajace

135

Pzelew dochod6w zwiqzanych z realizaciqzadah z
zakresu administracji rzqdowej oraz innych zadai
zleconvch ustawami na rachunek bud2etu paistwa

224 133

v Okresowe pzelewy na wydatki innych jednostek
bud2etowvch

223 133

1 0 Zwroty dotacji celowych
- w roku bie2qcym ( storno konta 133 i 901)
- z roku poprzednieqo 224

on l

133
1 1 Blqdne zapisy w ksiqgowo6ci banku dotyczqce

wvotat
240 133

1 2 Zwroty Srodk6w przekazanych na wydatki urzqdu i
innvch iednostek bud2etowych -zapis ujemny

223 133

Konto 134 - "Kredyty bankowe"
Konto 134 sluzy do ewidencji kredyt6w bankowych zaciEgnietych na finansowanie budzetu.
Na stronie Wn konta 134 ujmuje siQ sptate lub umorzenie kredytu.
Na stronie Ma konta 134 ujmuje siq kredyt bankowy na finansowanie bud2etu oraz odsetki od kredytu
bankowego.
Konto 134 mo2e wykazywae saldo Ma oznaczfEce zadluzenie z tytul6w kredytow zaciqgniQtych na
finansowanie budzetu (tj. kredyt i odsetki od kredytu).
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 134 powinna umozliwiad ustalenie stanu zadluZenia
wedlug umow kredytowych.

Lp. TreSc operacji Strona WN Strona MA

1 Splata kredytu bankowego zaciqgniqtego w
zlofuch

134

z Sptata kredytu bankowego zaciqgnigtego w
walutach obcvch (wq kursu z dnia splaty)

134 133

J Dodatnie r62nice kursowe od splaconej kwoty
kredvtu w walucie obcei

134 962

A
i Dodatnie ro2nice kursowe wyliczone na koniec

kwartalu od kredytow zaciqgniqtych w walutach
obcvch

134 962

5 Umorzenie kredyt6w bankowych 134 YOZ

o Wyksiqgowanie odsetek dopisanych do kwoty
kredvtu - w momencie ich zaptaty (zaplaia

134 909



odsetek z rachunku bud2etu -Wn 902, Ma 133, z
rachunku uzedu - Wn 751 , Ma 130)

7 Splata kredyt6w pomostowych zaciqgnigtych na
real izacjq p rojektow realizowanych z udzialem
Srodkow z funduszv uniinvch

134 l ? ?

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Kredyty bankowe zaciqgniqte w zlotych
pzekazane na rachunek bud2etu lub rachunek
Srodkow funduszy pomocowych

'133 134

2 Kredyty bankowe zaciqgniqte w walutach obcych
pzekazane na rachunek bud2etu (wg kursu z dnia
uruchomienia kredvtu)

1 3 3 134

? Kredyty bankowe uruchomione w formie realizacji
zleceri platniczych w ciq2ar rachunku kredytowego
zzlotych i w walutach obcych (wg kursu z dnia
uruchomienia kredvtu)

902 134

4 Prowizja od kredytu bankowego pomniejszajqca
kwote kredvtu ozekazaneoo kredvtobiorcv

902 134

5 Odsetki zwiekszaiace kwote kredvtu 909 134
o Ujemne ro2nice kursowe ustalone od sptacanej

kwotv kredvtu w walucie obcei
YOZ 134

7 Ujemne r62nice kursowe ustalane na koniec
kwartalu od kredytow zaciqgniqtych w walutach
obcvch

voz 134

Konto 135 - "Rachunek 6rodk6w na niewygasajqce wydatki "

Konto 135 sluzy do ewidencjioperacji pieniq2nych na rachunku bankowym Srodk6w na niewygasajEce
wydatki.
Zapisy na koncie 135 sq dokonywane wylqcznie na podstawie dokumentow bankowych, w zwiEzku z
czym musi zachodzic zgodnoSC zapis6w miqdzy jednostkq a bankiem.
Na stronie Wn konta 135 ujmuje sig wplywy Srodkow pieniqznych na rachunek Srodk6w na
niewygasajqce wydatki, w korespondencjiz kontem 133.
Na stronie Ma konta 135 ujmuje sig wyplaty z rachunku Srodkow na niewygasajqce wydatki na
pokrycie wydatkow niewygasajqcych, w korespondencjiz kontem 225.
Konto 135 moze wykazywa6 saldo Wn oznaczajqce stan Srodkow pieniqznych na rachunku Srodkow

Konto 140 - "Srodki pieniq2ne w drodze"

Konto 140 sluzy do ewidencji Srodk6w pienigZnych w drodze, w tym:
1) Srodkow otrzymanych z innych budzetow w przypadku, gdy Srodki te zostaly przekazane w

popzednim okresie sprawozdawczym i sq objQte wyciqgiem bankowym z datq nastQpnego
okresu sprawozdawczego;

2) kwot wplacanych przez inkasent6w za poSrednictwem poczty lub bezpoSrednio do banku z tytulu
dochod6w bud2etowych w przypadku potwierdzenia wplaty ptzez bank w nastgpnym okresie
sprawozoawczym;

3) przelew6w dochod6w bud2etowych zrealizowanych pzez bank ptatnika w okresie
sprawozdawczym i objqtych wyciqgami bankowymi z rachunku biezqcego budzetu w nastqpnym
okresie sprawozdawczym.

Stosownie do przyjqtej techniki ksiqgowania Srodki pienigzne w drodze sq ewidencjonowane na
przelom ie okres6w sprawozdawczych.

na niewvqasaiace wydatKr.
Lp. Tre6c operacji Strona WN Strona MA

1 Wptyw Srodk6w na subkonto wydatkow
niewvqasaiacvch

135 133

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

I Wydatki objgte planem wydatk6w
niewygasajqcych zrealizowanych bezpo6rednio z
konta Srodkow na wydatki niewyqasaiace

904

z Zwrot niewykozystanych Srodkow z rachunku
Srodkow na wydatki niewygasajqce na rachunek
oodstawowv

133 { ? q



Konto 140 moZe wvkazwvac saldo Wn, kt6re oznacza stan Srodk6w pienieZnvch w drodze.
Lp. Tre5c operacji Strona WN Strona MA

a Wplaty pod koniec roku z tytutu dochod6w
wlasnych uzqdu jako jednostki bud2etowej
dokonane pzez inkasent6w i platnilow za
poSrednictwem oocztv lub banku

140 909

I Zaksiqgowanie oplat za gospodarowanie
odpadami komunalnymi z rachunku pomocniczego
na Srodki w drodze

140 133

Lp. Tre5c operacji Strona WN Strona MA

I Wptyw Srodk6w pieniq2nych w drodze na
ozelomie kwartal6w

l ? a 140

z Wplyw oplal za gospodarowanie odpadami
komunalnymi ze Srodk6w w drodze na rachunek
bud2etu qminv

,,| ?? 140

Na stronie Wn konta 140 ujmuje Sig zwiqkszenia stanu Srodk6w pieniqZnych w drodze, a na stronie
Ma - zmniejszenia stanu Srodk6w pieniqZnych w drodze.

Konto 222-,,Rozliczen ie d oc h od 6w b u d2etowych "
Konto 222 sluZy do ewidencji rozliczen z jednostkami budzetowymi z tytulu zrealizowanych przez te
jednostki dochodow bud2etowych. Konto 222 wykorzystywane jest takZe do rozliczenia dochod6w
budzetowych.
Na stronie Wn. konta 22 ujmuje siq dochody budZetowe zrealizowane pzez jednostki budZetowe w
wysokoSci wynikajqcej z okresowych sprawozdah tych jednostek, w korespondencji z kontem 901.
Na stronie Ma konta 222 ujmqe siq przelewy dochodow bud2etowych na rachunek budzetu,
dokonane przezjednostki bud2etowe w korespondencji z kontem 133.

Dochody budZetowe mogq by6 realizowane bezpo5rednio na rachunek bud2etu lub za
poSrednictwem rachunk6w biezEcych jednostek budZetowych. Wszystkie dochody zrealizowane za
poSrednictwem rachunk6w biezqcych jednostek budzetowych muszq byl przekazane na rachunek
bud2etu i wlaSnie konto 222 sluZy sprawdzeniu przestrzegania tej reguly przez jednostki budzetowe.
Ewidencjq szczeg6lowq do konta 222 prowadzi siq w spos6b umozliwiajqcy ustalenie stanu rozliczei
z poszczegolnymi jednostkami budZetowymi z tytulu zrealizowanych przez nie dochod6w
bud2etowych.

Konto 222 mo2e wykazywa6 dwa salda.
Saldo Wn konta222 oznacza stan zrealizowanych dochodow budZetowych objqtych okresowymi
sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budZetu,
Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodow bud2etowych przekazanych przez jednostki budZetowe,

Konto 223 - "Rozliczenie wydatkow bud2etowych"
Konto 223 slu2y do ewidencji rozliczeh z jednostkami budzetowymi z tytulu dokonanych przez te
jednostki wydatkow budzetowych.
Na stronie Wn konta 223 ujmuje siq Srodki przelane z rachunku budZetu na pokrycie wydatkow
jednostek budZetowych, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje siq wydatki dokonane przez jednostki budzetowe w wysokoSci
wynikajqcej z okresowych sprawozdafi tych jednostek, w korespondencjiz kontem 902.
Ewidencjg szczeg6lowq do konta 223 prowadzi siq w spos6b umo2liwiajqcy ustalenie stanu rozliczei
z poszczeg6lnymi jednostkami budzetowymi z tytulu przekazanych na ich rachunki Srodk6w
pieniqznych pneznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatk6w budZetowych.

lecz nieobietvch okre I t amt
Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Sprawozdanie jednostkowe Rb-27S jednostki
bu d2etowej o zrealizowanych dochodach
bud2etowvch

222 901

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

4 P rzekazanie pzez jednostkg bud2etowq
zrealizowanych dochod6w bankowych ze
swoieoo rachunku bie2aceoo

133 222



Saldo Wn konta223 oznacza stan przelanych Srodk6w na rachunki bie2qce jednostek budzetowych,
tecz n korzystanych na pokt at ow h .
Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Okresowe przelewy innych jednostek
bud2etowych z rachunku podstawowego
bud2etu

223 1 3 3

2 Zwroly niewykozystanych Srodkow w roku
bud2etowvm (- zaois uiemnv)

223 { 4 2

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Wydatki objqte planem danego roku
bud2etowego zrealizowane pzez inne jednostki
bud2etowe w wysoko6ci wynikajqcej z
okresowvch sprawozdai budzetowvch Rb-28S

902 223

Konto 224 -"Rozrachunki bud2etu"
Konto224 sluzy do ewidencji rozrachunkow z innymibud2etami, a w szczeg6lnoSci:

1) rozliczen dochod6w budzetowych realizowanych pzez urzqdy skarbowe na rzecz budzetu
jednostki samozqdu terytorialnego;

2) rozrachunkow z tytulu udzialow w dochodach innych budZetow;
3) rozrachunkow z tytulu dotacji i subwencji;
4) rozrachunkow z tytulu dochod6w pobranych nazecz budZetu pahstwa.

Ewidencja szczeg6lowa do konta 224 powinna umoZliwid ustalenie stanu nale2noSci i zobowiqzan
wedlug poszczeg6lnych tytul6w oraz wedlug poszczeg6lnych budzet6w.
Konto 224 moZe wykazywac dwa salda.
Saldo Wn konta 224 oznacza stan nale2noSci, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiazan bud2etu z

unk6wrozrach
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA
1 Pzypis udziat6w we wptywach dochod6w

bud2etu paristwa oraz dochodow z tytulu
podatk6w i optat pobieranych na zecz jednostek
samozqdu terytorialnego za marzec, czenruiec,
wrzesien i grudzief otzymanych w nastqpnym
miesiacu

zz+
901

2 Pzypis otrzymanych udzial6w w podatku
dochodowym od os6b fizycznych za marzec,
czerwiec, wzesiei igrudzieri otzymanych w
nasteonvm miesiacu

224 901

J Przeniesienie otrzymanej w grudniu subwencji
o6wiatowej za styczen nastqpnego roku na
rozl iczenia miedzvokresowe

224 909

4 Pzeniesienie otrzymanej w grudniu dotacji
celowej za styczefi nastgpnego roku na
r ozliczenia miedzyo kres owe

224 909

5 Naliczone odsetki z tytutu nieterminowych wptat
dochod6w budZetowych z tytutu udzial6ww
nodalkach. subwencii i dotacii celowvch

224 909

P rzekazania n ale2nych bud2etowi pan stwa
dochod6w zwiqzanych z realizaqEzadafi z
zakresu administracji zqdowej oraz innych
zadaf zleconych jednostce samozqdu
teMorialneqo ustawami

224 133

7 Pzerachowanie kwartalne dochodow nale2nych
jednostce samozqdu terytorialnego z tytulu
wykonywania zadafi z zakresu administracji
rzadowei oraz innvch zadan zleconvch ustawami

224 901

1 0 Zwrot niewykorzystanej dotacji celowej z roku
ooorzednieoo

224 ,,| ??

1 1 Pzelew naliczonego podatku VAT ujgtego w
zobowiazaniach dla dostawc6w

224 1 ? ?

1 2 Rozliczenie naliczonego podatku VAT dla uzgdu
skarboweqo - zapis uiemnv

224 l ? 2

1 3 Zaksieoowanie zaokraoleh oodatku VAT zz+ 133



wvn i ka i acvch z r ozliczenia d ekl a ra ci i p od atkowej
1 4 Pzeksiggowanie na koniec roku bud2etowego

zaokrqglen podatku VAT na
Wvnik na pozostalych operacjach

962 224

1 5 Przekazanie oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnvmi do bud2etu gminy

224 1 3 3

1 6 Przypis na dochody bud2etowe oplat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za
marzec, czenruiec, wzesien i grudzien
pzekazanych z rachunku pomocniczego w
nasleonvm miesiacu

224 901

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Wptyw w styczniu, kwietniu, lipcu i pa2dzierniku
dochod6w nale2nych za popzedni miesiqc z

\[utu podatkow i oplat pobieranych pzez uzqdy
skarbowe

1 3 3 224

2 Wplyw udzialow w podatku dochodowym od
os6b fizycznych w styczniu, kwietniu, lipcu i
oa2dzierniku

133 224

J Wpiyw subwencji oSwiatowej w grudniu za
stvczei nastepneqo roku

42,2 909

4 Wptyw dotacji celowych w grudniu za styczen
nastepneqo roku

4 2 2 224

5 Niewykozystane dotacje celowe pzypisane do
zwrotu

901 224

o Wplyw dochod6w nale2nych bud2etowi pahstwa
z tytulu realizaqi zadan z zakresu administracji
zadowei oraz innych zadah zleconych ustawami

1 3 3 224

Wotatu nale2neoo podatku YAT przez odbiorc6w 4 2.2. 224
Rozliczenie nale2nego podatku VAT z Uzgdem
skarbowm (zapis ujemny)

133 224

o Zaliczenie w koszty podatku VAT naliczonego od
faktur, nie rozliczonego w roku bud2etowym z
uzedem skarbowm

902 224

1 0 Zaksiqgowanie zaokrqglei podatku VAT
wvnikaiacvch z rozliczenia deklaracii podatkowei

1 ? ? 224

1 1 P zeksi gg owa n ie uprzed nio naliczonych odsetek
z tytulu nieterminowego pzekazywania
dochodow pzez bud2et paistwa i urzqdy
skarbowe w momencie ich zaplaty

909 224

1 2 Wptaty oplat za gospodarowanie odpadami
komunalnvmi

1 3 3 224

1 3 Przeksiqgowanie na koniec roku bud2etowego
zaokrqgleri podatku VAT na
Wvnik na pozostalych operacjach

224 962

Konto 225 - "Rozliczenie niewygasajEcych wydatkow"

Konto 225 sluzy do ewidencji tozliczen z jednostkami budZetowymi z tytulu ztealizowanych przez te
jednostki niewygasajacych wydatk6w.
Na stronie Wn konta 225 ujmuje sig Srodki pzelane z rachunku bud2etu na pokrycie niewygasajAcych
wydatk6w jednostek budzetowYch.
Na stronie Ma konta 225 ujmuje siQ wydatki zrealizowane pzez jednostki budZetowe w
korespondencji z kontem 904
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnie mo2liwoS6 ustalenia stanu
rozliczei z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi z tytulu przekazanych im Srodkow na realizacjQ
niewygasajqcych wydatk6w.
Konto-225 moae wykazywac saldo Wn, kt6re oznacza stan nierozliczonych Srodk6w przekazanych

nostkom bu na rea n atkow.
Lp. Tre5c operacii Strona WN Strona MA

1 Pzelew S;rodk6w z rachunku bud2etu na
pokrycie niewygasajqcych wydatkow jednostek
bud2etowvch

zzc 133

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA



2 Wydatki objgte planem wYdatkow
niewygasajqcych zrealizowanych w uzqdzie lub
innej jednostce bud2etowej na podstawie
wewngtrznych sprawozdafi lub okresowych
informacii

904 225

J Zwrot Srodkow niewykozystanych na wydatki
danego roku bud2etowego lub na wydatki objgte
planem wydatkow niewygasajqcych,-

133 225

Konto 240 - 0 "Pozostale rozrachunki"

Konto 240 sluzy do ewidencji innych rozrachunkow zwiEzanych z realizaqE
rozrachunk6w i rozliczeh ujmowanych na kontach 223,224,225,250, 260.
Ewidencja szczeg6lowa do konta 240 powinna umo2liwi6 ustalenie stanu
poszczegolnych tytul6w oraz wedlug kontrahent6w.
Konto 240 mozewykazywac dwa salda.
Saldo Wn konta 240 oznacza stan naleZnosci, a saldo Ma konta 240 - stanzobowiqzafi z tytulu

achunkow

Konto 250 - "Nale2no5ci finansowe"

Konto 250 sluzy do ewidencji naleZno6ci zaliczanych do nale2noSci finansowych, a w szczeg6lnoSci z

tytulu udzielonych PozYczek.
Na stronie Wn-konta Z-SO ulmuje siq powstanie i zwigkszenie nale2nosci finansowych, a na stronie Ma
- ich zmniejszenie.
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 250 powinna zapewni6 moZliwoSc ustalenia stanu

nale2no$ci z poszczegol n ym i kontrahentam i wedlu g tytul6w na le2n oSci.
Konto 250 moze wykJzywa6 dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nale2noSci finansowych, a saldo Ma -

stan nadplat z tytulu naleZnoSci finansowych.

bud2etu, z wyjqtkiem

rozrachunk6w wedlug

tozt
Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA

4 Btqdne obciq2enia i korekty nieprawidlowych
uznai w wvciaqach bankowych

240 1 3 3 , 1 3 5

z Zwrot Srodk6w z rachunk6w specjalnego
orzeznaczenia (no. kaucie i wadia)

240 r 2 0

Lp. Tre5c operacji Strona WN Strona MA

1 Btgdne uznania i korekty nieprawidlowych
obcia2erl wvnikaiace z wyciqgow bankowyq!

1 3 3 , 1 3 5 240

z Wplaty Srodkow na rachunek specjalnego
orzeznaczenia

1 3 9 240

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Wvolatv oo2vczek udzielonvch z5u 422,

2 Odsetki zwiqkszajqce kwotq po2yczek
udzielonvch

250 909

Nale2no6ci z tytulu splat za dlu2nik6w w zwiqzku
z udzielonvmi poreczeniami i gwarancjami

250 909

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

Solatv udzielonvch oo2vczek 133 250
2 Umozenie udzielonYch PozYczeK 962 250
J Przeksiggowanie odsetek od udzielonych

oo2vczek w momencie ich zaplaty lub umozenia
909 zJv

4 Pzeksiqgowanie kwot wiezytelno6ci
odzyskanych od dtu2nikow z tytutu porqczeh i
owarancii

909 250

Odpisanie nale2noSci z tytutu splat za dlu2nik6w
w zwiqzku z udzielonymi porqczeniami i
owaranciami

909 250

Konto 260 - "Zobowiqzan ia finansowe"

Konto 260 slu2y do ewidencji zobowiqzan
kredytow bankowych, a w szczeg6lnoSci
instru ment6w finansowYch.

zaliczanych do zobowiqzan finansowych, z wyjqtkiem
z tytulu zaciAgniQtych poZyczek i wyemitowanych



Na stronie Wn konta 260 ujmuje 3ig warto5c splaconych
ujmuje siq wartoSd zaciqgniqtych zobowiqzari finansowych.
Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnic
zobowiqzart z poszczegol nym i kontrahentam i wedlu g tytul6w zo bowiqza h.
Konto 260 moZe wykazywae dwa salda. Saldo Wn oznacza stan

zobowiEzart finansowych, a na stronie Ma

mozliwoS6 ustalenia stanu

nadp{aconych zobowiqzah
finansowvch. a saldo Ma - stan zaciaqnigtych zobowi
Lp. Tre66 operacji Strona WN Strona MA

1 S olata zaciao nietvch oo2v czek 260 133
2 U mozenie zaciqgn ietych po?y czek 260 962

S olata zaciaq nietvch po7v czek po mo stowych 260 133
4 Potracenie po2yczki zaciqgniqtej z bud2etu

paristwa w ramach postgpowai
ostro2no6ciowych lub naprawczych z nale2nej
subwencji o96lnej, w pzypadku niesplacenia
po2vczki w terminie

260 901

5 Wyksiggowanie odsetek od zaciqgniqtych
oo2vczek w dacie ich zaplatv

zou 909

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

I Wpiyw zaciqgnigtych po2yczek na rachunek
bud2etu lub rachunek Srodkow pomocowych

260

2 Odsetki od zaciqgnigtych po2yczek dopisane na
koniec kwartalu

909 260

3 Wpiyw Srodkow na rachunek bud2etu lub
rachunek Srodkow pomocowych w tytutu
wyemitowanych instrument6w fi nansowych w
warto5ci nominalnej i w wartoSci nominalnej
oomnieiszonei o dvskonto

133 260

Konto 290 - "Odpisy aktualizujqce nale2no5ci"

Konto 290 sluZy do ewidencji odpis6w aktualizujqcych naleznoSci.
Na stronie Wn konta 290 ujmuje siq zmniejszenie wartoSci odpis6w aktualizujqcych nale2noSci, a na
stronie Ma warto5c odpisow aktualizujqcych nale2noSci.

Konto 901 - "Dochody bud2etu"

Konto 901 sluzy do ewidencji osiqgniqtych dochodow bud2etu.
Na stronie Wn konta 901 ujmuje siq przeniesienie w koricu roku sumy osiqgniqtych dochodow bud2etu
na konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje siq dochody budZetu:

1) na podstawie sprawozdari budzetowych jednostek budzetowych, a w zakresie dochodow
bud2etu pafistwa r6wnie2 na podstawie sprawozdah budzetowych uzqdow obslugujqcych organy
podatkowe,

2) na podstawie sprawozdai innych organ6w w zakresie dochod6w budzet6w jednostek

samozEdu terytorialnego, w korespondencji zkontem 224;
3) dochody budzetowe, w szczegolnoSci subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133;
4) z tytu{u rozrachunk6w z innymi budzetami za dany rok budzetowy, w korespondencji z kontem

224:
5) wlasne, w korespondencj iz kontem 133.

Ewidencja szczegolowa do konta 901 powinna umo2liwiac ustalenie stanu poszczegolnych dochodow
budzetu wedlug podzialek klasyfikacji.
Saldo Ma konta 901 oznacza sumq osiqgniqtych dochod6w bud2etu za dany rok.
Pod datq ostatniego dnia roku bud2etowego saldo konta 901 przenosi sig na konto 961.

Saldo Ma konta 290 oznacza wartoSc odpis6w aktualizujqcych na!eu4qqq!.
Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Zmniejszenie wartoSci odpis6w
aktualizuiacvch nale2noSci

290 Konta zespolu 2

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 WartoS6 odpis6w aktualizuiacych nale2noSci Konta zespolu 2 290



Lp. Tre6c opera6ii Strona WN Strona MA
1 Niewykozystane dotacje celowe zwrocone w

terminie do dnia 15 stycznia roku nastqpnego
(zaois technicznv do konta 901)

901 224

2 Inne zmniejszenia dochod6w bud2etowych
realizowanych za poSrednictwem rachunku
bud2etu (np. zwroty nadptat) (zapis techniczny
do konta 901)

901 133

? Pzeniesienie salda konta 901 pod datq
ostatnieqo dnia roku bud2etoweqo

901 961

Lp. Tre6c operacii Strona WN Strona MA
1 Udziaty we wplywach dochod6w bud2etu

parlstwa oraz dochody z tytutu podatkow i optat
pobieranych pzez uzqdy skarbowe na rzecz
jednostek samorzqdu terytorialnego
przekazanych do konca okresu
sorawozdawczeqo, ktorego dotycza

I J J 901

2 Pzypis otzymanych udzialow w podatku
dochodowym od os6b fizycznych, udzialow we
wplywach dochodow bud2etu paistwa oraz
dochod6w z tytulu podatkow i optat pobieranych
pzez uzgdy skarbowe na tzeczjednostek
samorzqdu terytorialnego przekazanych w
nastgpnym miesiqcu po uptywie okresu
sorawozdawczeqo

224 901

3 Pzypis na dochody bud2etowe optat za
gospodarowanie odpadami komunalnymi za
marzec, czerwiec, wzesiei i grudziei
przekazanych z rachunku pomocniczego w
nasteonvm miesiacu

224 901

4 Wptyw subwencji og6lnej (z wylqczeniem
subwencji o5wiatowej otzymanej w grudniu za
stvczen naslepneqo roku)

133 901

Wpiyw dotacji celowych z bud2etu pafstwa
nale2nvch za dany rok

133 901

Pzypis w styczniu subwencji o6wiatowej
otrzymanej w grudniu a nale2nej za styczef
nastepneoo roku

909 90'l

7 Przypis w styczniu dotacji celowych otrzymanych
w grudniu a nale2nych za styczei nastgpnego
roku

909 901

8 Wptyw dotacji z funduszy celowych i od innych
iednostek samorzadu teMorialneoo

133 901

q Wptyw Srodk6w na dofinansowanie zadan
wlasnvch z innvch 2r6der

133 901

1 0 Odsetki od lokat bankowych i od Srodk6w na
rachunku bud2etu

133 901

1 1 Odsetki od po2yczek udzielonych 133 901
1 2 Dochody nale2ne jednostce samozqdu

terytorialnego na podstawie odrgbnych
przepis6w z dochod6w zrealizowanych w
zwiqzku z wykonywaniem zadan z zakresu
administracji zqdowej oraz innych zadan
zleconych jednostce samozqdu terytorialnego
ustawami (np.20% wptyw6w z Funduszu
Alimentacvineoo dla ominv dlu2nika)

133 901

1 3 Wplyw podatku VAT z uzgdu skarbowego w
nowvm roku bud2etowvm (za rok ubieq{v)

I J J 901

1 4 Pzelewy z rachunku pomocniczego oplat za
oosoodarowanie odoadami komunalnvmi

1 ? ? 901

1 5 Zwr oty n i ewykorzysta nych d otacj i przekazanych
innym jednostkom samorzqdu terytorialnego w
latach popzednich na podstawie porozumien

901

1 6 Niewykoaystane Srodki na wydatki
niewvoasaiace

904 90'1



Konto 902 - "Wydatki bud2etu"
Konto 902 sluzy do ewidencji dokonanych wydatk6w budzetowych budzetu.
Na stronie Wn konta 902 ujmuje siq wydatki.

1) jednostek bud2etowych na podstawie ich sprawozdafr finansowych, w korespondencji z
kontem 223;

2) wlasne, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje sig.przeniesienie, w koncu roku, sumy dokonanych wydatk6w
budZetowych na konto 961.
Ewidencja szczegolowa do konta 902 powinna umo2liwia6 ustalenie stanu poszczeg6lnych wydatk6w
budzetu wedlug podzialek klasyfikacji.
Saldo Wn konta 902 oznacza sumq dokonanych wydatk6w budzetu za dany rok.

Pod datqostatniego dnia roku bud2etowego saldo konta 902 przenosisig na konto 961.

Konto 904 - "Niewygasajqce wydatki"

Konto 904 sluzy do ewidencji niewygasajqcych wydatk6w.
Na stronie Wn konta 904 ujmuje siq:

1) wydatki jednostek bud2etowych dokonane w ciqZar planu niewygasajqcych wydatk6w,
na podstawie ich sprawozdari budZetowych w korespondencjiz kontem 225;

2) przeniesienie niewygasajqcych wydatkow na dochody budZetowe.
Na stronie Ma konta 904 ujmuje siq wielkoS6 zatwierdzonych niewygasajqcych wydatkow.
Konto 904 mo2e wykazywa6 saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasajqcych wydatk6w lub

Konto 909 - "Rozliczenia miqdzyokresowe"

Konto 909 sluzy do ewidencji rozliczen miqdzyokresowych.
Na stronie Wn konta 909 ujmuje siq w szczegolnoSci koszty finansowe stanowiqce wydatki przyszlych
okresow (np. odsetki od zaciqgniqtych kredyt6w ipo2yczekw korespondencjiz kontami 134 lub 260),
a na stronie Ma - przychody finansowe stanowiqce dochody przyszlych okres6w (np.: subwencje i
dotacje przekazane w grudniu dotyczqce nastqpnego roku budzetowego).
Ewidencja szczeg6lowa prowadzona do konta 909 powinna umoZliwiac ustalenie stanu rozliczeh
miqdzyokresowych wedtug ich tytulow.
Konto 909 moZe wykazywac saldo Wn i Ma.

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Okresowe sprawozdania Rb-28S innych
iednostek bud2etowvch

902 223

z Wydatki objgte planem finansowym uzqdu
zrealizowane bezpo6rednio z rachunku
bud2etu

902 133

Zwroty Srodk6w bezpo6rednio na rachunek
bud2etu zmniejszajqce wykonanie wydatkow
w danvm roku bud2etowm (zapis uiemnv)

902 1 3 3

Lp. Tre66 operacji Strona WN Strona MA

z Przeniesienie salda konta 902 pod datq
ostatnieoo dnia roku bud2etoweqo

961 902

oo czasu lanu n a
Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

I Wydatki jednostek bud2etowych dokonane w
cig2ar planu wydatkow niewygasajqcych tych
jednostek organizacyjnych na podstawie ich
wewnetrznvch sorawozdari lub informacii

904 225

z P zekazanie kwoty 5 rod kow
niewykozystanych na realizacjg planu
wydatkow niewygasajqcych na dochody
bud2etu

904 901

Lp. Tre66 operacii Strona WN Strona MA
I Warto6;c wykonanych wydatk6w

zatwierdzonych do realizacji w latach
nasteonvch

903 904



Lp. Tre56 operacii Strona WN Strona MA

1 Pzeksiggowanie w styczniu otzymanej w
grudniu a zaliczanq do dochod6w stycznia
subwencii o6wiatowej

909 901

z Pzeksiqgowanie w styczniu otrzymanych w
grudniu a zaliczonych do dochod6w stycznia
dotacii celowvch

909 901

Pzeksiggowanie upzednio naliczonych
odsetek z tytulu nieterminowego
pzekazywania dochodow z bud2etu paristwa
i z uzqd6w skarbowych w momencie ich
zaolafu

909 224

4 Zarachowane odsetki od zaciqgniqtych
kredvt6w

909 134

5 Zarachowane odsetki od zaciqgniqtych
oo2vczek

909 260

Pzeksiqgowanie odsetek od udzielonych
polyczekw momencie ich zaptaty lub
umozenia

909 250

Lp. Tre66 operacji Strona WN Strona MA
4 Pzeksiqgowanie odsetek od zaciqgniqtych

kredyt6w w momencie ich zaplaty lub
umorzenla

134 909

z Pzeksiggowanie odsetek od zaciqgniqtych
oo2vczek w momencie zaplaty lub umozenia

260 909

Zarachowane odsetki od udzielonych
oo2vczek

250 qoq

4 Naliczone odsetki od nieterminowego
pzekazywania dochod6w przez bud2et
oaristwa i uzedv skarbowe

224 ono

Wpiyw subwencji o6wiatowej w grudniu br. na
stvczei roku nasteoneoo

1 3 3 909

Konto 960 - "skumulowane wyniki bud2etu"

Konto 960 sluzy do ewidencji stanu skumulowanych wynikow budZetu jednostki samozqdu
terytorialnego.
tconto gOO w ciqgu roku jest peeznaczone do ewidencji operacji dotyczqcych zmniejszenia lub
zwiqkszenia skumulowanych wynikow budZetu jednostki samorzqdu terytorialnego.
W szczegolnosci na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje sig, pod datq zatwierdzenia sprawozdania z

wykonania budzetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 960 moZe wykazywal

saldo Wn lub saldo Ma.
Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budzetu, a saldo Ma konta 960 - stan

skumulowa budZetu
Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Pzeksiqgowanie pod datq zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania bud2etu za rok
popzedni, niedoboru z wykonania bud2etu za
ooorzedni rok

960 961

J Pzeksiqgowanie, pod datq zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania bud2etu za
poprzedni rok, koszt6w fi nansowYch
zaliczany ch do operacji niekasowych,
zrealizowanvch w ooorzednim roku

960 962

Lp. Tre66 operacji Strona WN Strona MA

I Pzeksiggowanie, pod datq zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania bud2etu za rok
poprzedni, nadwy2ki z wykonania bud2etu za
rok popzedni

961 960

2 Pzeksiggowanie, pod datq zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania bud2etu za
poprzedni rok, pzychod6w zaliczanych do
operacji nierasowych zrealizowanych w
ooorzednim roku

962 960



Konto 961 - "Wynik wykonania bud2etu"

Konto 961 sluzy do ewidencjiwyniku wykonania bud2etu, czyli deficytu lub nadwy2ki. .
pod datq ostainiego dnia ioku budzetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje siq przeniesienie
poniesionych w ci{gu roku wydatkow bud2etu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902, oraz

niewykonanych wydatk6w, w korespondencji z kontem 903.
pod datq ostatniego dnia roku budzetowego na stronie IVla konta 961 ujmuje siq przeniesienie

zrealizowlnych w c'iqgu roku dochodow,budZetu, odpowiednio w korespondencjiz kontem 901.
W ewidencji'srcr"goi-o*ej do konta 961 wyodrqbnia siq 2r6dla zwigkszeri i rodzaje zmniejszefi wyniku

wykonania budZetu stosownie do potrzeb sprawozdawczoSci.
Na koniec roku konto 961 mo2e wykazywad saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu

budzetu, a saldo Ma stan nadwY2ki.
W roku nastqpnym, pcd datq zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budZetu, saldo konta 961

osl konto 960

960

Konto 962 - "Wynik na pozostatych operacjach"

Konto 962 slu2y do ewidencji pozostalych operacji niekasowych wplywajqcych na wynik wykonania

budzetu.
Na stronie Wn konta 962 ujmuje siq w szczegolnoSci koszty finansowe oraz pozostale koszty

operacyj n e zwiqzane z ope racjam i bud2etowym i.
Na stronie Ma konta 962 ujmuje siq w szczeg6lnoSci przychody finansowe oraz pozostale przychody

operacyj ne zwiqzane z operacjam i budZetowym i.
f,la foniec roku konto 962 moze wykazryac saldo Wn oznaczfqce nadwyZkq koszt6w nad

przychodami lub saldo Ma oznaczfqce nadwylkq przychodow nad kosztami.

boo O"tq zatwierdzenia sprawozdaniaz wykonania bud2etu saldo konta 962 przenosi siq na konto

Lp.
na  Ko l l t u  vou .- I resc operacjl Strona WN Strona MA

I Przeniesienie, pod datq zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budZetu za
popzedni rok, nadwY2ki bud2etu
zrealizowanei w roku poprzednim

961 960

z Przeniesienie na koniec roku zrealizowanych
wvdatk6w bud2etowvch

961 902

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

I Przeniesienie pod datq zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budZetu za
popzedni rok, deficYtu bud2etu z
ooorzednieoo roku

960 961

z Przeksiggowanie na koniec roku
zrealizowanych dochodOw bud2etowych

901 961

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 Umorzenie udzielonych Po2yczeK 962 250

2 Ujemne ro2nice kursowe od kredytow
zaciaonietuch w walutach obcvch

962 134

? Pzeksiggowanie, pod datq pzyjqcia
sprawozdania z wykonania bud2etu za rok
poprzedni, zrealizowanych w poprzednim
roku pzychod6w finansowYch (lub
dodatnieqo wyniku fi nansowego)

962 960

Lp. Tre56 operacji Strona WN Strona MA

1 U mozenie zaciagnigtych kredytow len\S!ryqh 134 962

z Dodatnie roZnice kursowe od kredytow
zaciaqnietvch w walutach obcYch

134 962

U morzenie zaciqgnigtych po2yczek 260 962

4 Przeniesienie Srodkow z prywatyzacji, w
czqsci wykozystanej na wydatki bud2etowe
daneoo roku

968 962



2. Konta pozabilansowe

Konto 991 - "Planowane dochody bud2etu"

Konto 991 sluzy do ewidencji planu dochodow budzetowych oraz jego zmian'

Na stronie Wn 
-konta 

991 ujmuje siq zmiany budzetu zmniejszajqce plan dochod6w budzetu.

Na stronie Ma konta gg1 ujmuje siq planowane dochody budzetu orazzmiany bud2etu zwigkszajqce

planowane dochody.
baldo Ma konta 991 okresla w ciqgu roku wysokoSd planowanych dochod6w bud2etu'
pod datq ostatniego dnia roku budzetowego sumg rownq saldu konta ujmuje siq na stronie Wn konta

9 9 1 .

Konto 992 - "Planowane wydatki bud2etu"

Konto 992 sluZy do ewidencji planu wydatkow budzetu oraz jego'zmian.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje siq planowane wydatki bud2etu oraz zmiany budzetu zwiqkszajqce

planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje siq zmiany budzetu zmniejszajqce plan wydatk6w budZetu lub

wydatki zablokowane.
SitOo Wn konta gg2 okreSla w ciqgu roku wysokoS6 planowanych wydatkow budzetu.
pod datq ostatniego dnia roku budzetowego sumq r6wnq saldu konta ujmuje siq na stronie Ma konta

992.

Konto 993 - "Rozliczenia z innymi bud2etami"

Konto 9g3 sluzy do pozabilansowej ewidencji rozliczeh z innymi budzetami w ciqgu roku, ktore nie

podlegajq ewidencji na kontach bilansowych.
Na stionie Wn ujmuje siq naleZnoSci od innych bud2et6w oraz
bud2etow.
Na stronie Ma konta 993 ujmuje sig zobowiqzania wobec innych
otrzymane od innych budzetow.
Konto 993 mo2e wykazywa6 dwa salda.
Saldo Wn konta g93 oznacza stan naleznoSci od innych budzet6w, a saldo Ma konta 993 - stan

zobowiqzafi.

splatg zobowiqzari wobec innYch

budzet6w oraz wPlatY naleznoSci


