Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 1070/SK/2019
Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 3 grudnia 2019 r.
Załącznik Nr 1
do Zasad (polityki) Rachunkowości

URZĄD MIEJSKI
W SŁUPSKU

ZAKŁADOWY PLAN KONT
DLA BUDŻETU MIASTA
- ORGANU

I. WSTĘP
Niniejszy plan kont dla budżetu Miasta Słupska jest planem kont dostosowanym do potrzeb
i wymogów ustalania nadwyżki lub niedoboru z uwzględnieniem zasad zawartych
w następujących aktach prawnych:
1) Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.),
2) Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.),
3) Rozporządzenie 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
z
dnia
13
września
2017 r.
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.),
4) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł
zagranicznych z dnia 2 marca 2010 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 1053 z późn. zm.),
5) Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów w sprawie sprawozdawczości
budżetowej z dnia 9 stycznia 2018 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1393),
6) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie szczegółowych zasad sporządzania
przez jednostki inne niż banki, zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji
skonsolidowanych sprawozdań finansowych grup kapitałowych z dnia
25 września 2009 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 676),
7) Rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów
publicznych w zakresie operacji finansowych z dnia 4 marca 2010 r.
(Dz.U. z 2014 r. poz. 1773 z późn. zm.).

Ewidencja księgowa Organu prowadzona jest w siedzibie jednostki.
Kierownik jednostki ustala zakładowy plan kont i wprowadza do niego zmiany.
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OBOWIĄZUJĄCY WYKAZ KONT
I.

KONTA BILANSOWE

W zakresie księgi głównej organu finansowego prowadzone są niżej podane konta:
133

-

Rachunek budżetu

134

-

Kredyty bankowe

135

-

Rachunek środków na niewygasające wydatki

140

-

Środki pieniężne w drodze

222

-

Rozliczenie dochodów budżetowych

223

-

Rozliczenie wydatków budżetowych

224

-

Rozrachunki budżetu

225

-

Rozliczenie niewygasających wydatków

240

-

Pozostałe rozrachunki

250

-

Należności finansowe

260

-

Zobowiązania finansowe

290

-

Odpisy aktualizujące należności

901

-

Dochody budżetu

902

-

Wydatki budżetu

903

-

Niewykonane wydatki

904

-

Niewygasające wydatki

909

-

Rozliczenia międzyokresowe

960

-

Skumulowane wyniki budżetu

961

-

Wynik wykonania budżetu

962

-

Wynik na pozostałych operacjach

968

-

Prywatyzacja

II.

KONTA POZABILANSOWE

991

-

Planowane dochody budżetu

992

-

Planowane wydatki budżetu

993

-

Rozliczenia z innymi budżetami

994

-

Planowane rozchody budżetu

995

-

Planowane przychody budżetu

966

-

Zobowiązania warunkowe

Konta analityczne mogą być dzielone:
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poziomo
•
pionowo
w zależności od potrzeb ewidencji analitycznej.
•

ZASADY FUNKCJONOWANIA KONT
I.

KONTA BILANSOWE

Konto 133 - RACHUNEK BUDŻETU
Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach
budżetu.
Operacje pieniężne mogą dotyczyć m.in.:
•
realizowanych przez urząd dochodów własnych,
•
dochodów realizowanych przez urzędy skarbowe,
•
dochodów realizowanych przez podległe jednostki budżetowe,
•
dochodów otrzymanych z innych budżetów, np. z budżetu państwa – subwencje,
•
dotacji celowych na zadania zlecone, własne i realizowane na podstawie umów,
porozumień,
•
realizowanych bezpośrednio z rachunku budżetu wydatków budżetowych,
•
środków przekazywanych podległym jednostkom budżetowym na realizację ich
wydatków,
•
zaciągniętych i spłaconych kredytów, pożyczek bankowych i emisji papierów
wartościowych,
•
(wpływ środków pieniężnych z tytułu zaciągniętego kredytu, pożyczek, emisji
papierów wartościowych następuje na rachunek bieżący budżetu i ma
odzwierciedlenie w ewidencji konta 133 w korespondencji z kontem 134 - „Kredyty
bankowe”, 260 - „Zobowiązania finansowe”),
•
dochodów pochodzących z udziałów w dochodach budżetu państwa,
•
dochodów z odsetek bankowych (od środków na rachunku bankowym),
•
przychodów z tytułu prywatyzacji mienia komunalnego, emisji papierów
wartościowych (np. obligacji),
•
rozchodów z tytułu wykupu papierów wartościowych, spłaty kredytów i pożyczek,
•
środków na wydatki niewygasające,
•
wpływów i wypływów środków wynikających z konsolidacji środków na rachunku
budżetu,
•
dochodów przeznaczonych na realizację projektów, umów, porozumień.
W celu wyodrębnienia dochodów, stosuje się wyróżnik do konta 133 środków
na poszczególne zadania budżetowe.
Dekrety na koncie budżetu i w ewidencji analitycznej do konta 133 dokonuje się na podstawie
wydruków elektronicznych wyciągów bankowych. Zapisy na koncie 133 (obroty i salda)
muszą być zgodne z zapisami w księgowości banku. W razie stwierdzenia błędu w dowodzie
bankowym, księguje się sumy zgodne z wyciągiem, natomiast różnicę wynikającą z błędu
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przenosi się na konto 240 jako „Sumy do wyjaśnienia”. Różnicę tę wyksięgowuje się na
podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. Na koncie 133 ujmuje
się również lokaty założone ze środków rachunku budżetu.
Struktura konta:

xxx

-

Symbol konta - 133

xxx
Wyróżnik rachunku np.
OR - rachunek budżetu,
ORL – rachunek lokat, itd.

-

xxx
Wyróżnik środków
na zadania

W ciągu roku konto 133 może wykazywać saldo Winien oznaczające stan środków
pieniężnych na rachunku budżetu lub saldo Ma oznaczające kwotę wykorzystanego kredytu
bankowego udzielonego przez bank na rachunku bieżącym (debet).
Na koniec roku konto 133 wykazuje saldo strony Winien (kredyt musi być spłacony), które
wykazuje się w bilansie z wykonania budżetu po aktywach w poz. I.1.1. „Środki pieniężne
budżetu”.
Typowe zapisy strony Winien konta 133 – Rachunek budżetu
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Dochody realizowane wyłącznie poprzez rachunek budżetu, udziały we wpływach
dochodów budżetu państwa oraz dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych
na rzecz jednostek samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe.

224

2

Wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.

224

3

4
5

6

7

Subwencja ogólna:
a) wpływ subwencji ogólnej (z wyłączeniem subwencji oświatowej otrzymanej
w grudniu na styczeń następnego roku),
b) wpływ subwencji oświatowej w grudniu na styczeń następnego roku.
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej
zlecone gminie oraz inne zadania zlecone ustawami.
Dotacje rozwojowe na finansowanie zadań z udziałem środków pochodzących z
Unii Europejskiej.
Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie lub dofinansowanie zadań
własnych gminy:
a)należne za dany rok budżetowy,
b)otrzymane w grudniu na styczeń roku następnego.
Dotacje celowe realizowane na podstawie porozumień z organami administracji
rządowej lub z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.

901
909
901
901

901
909
901

8

Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie zagrożeń dla bezpieczeństwa
i porządku publicznego.

901

9

Dotacje z funduszy celowych.

901

10

Wpływ środków na dofinansowanie zadań własnych jednostek samorządu
terytorialnego otrzymane z innych źródeł.

901
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11

Wpływy z tytułu kredytów bankowych.

134

12

Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek.

260

13

Wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych.

260

14

Wpływy z prywatyzacji.

968

15

Wpływ środków na rachunek lokat terminowych.

133

16

Zwrot środków z rachunku lokat terminowych na rachunek podstawowy.

133

17

Zwrot niewykorzystanych środków z rachunku środków na wydatki niewygasające
na rachunek podstawowy.

135

18

Okresowe przelewy dochodów realizowanych przez urząd i inne jednostki
budżetowe.

222

19

Zwroty środków przekazanych na wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych

223

20

Błędne zapisy w wyciągach bankowych dotyczące wpływów, sumy do wyjaśnienia,
odsetki naliczane przez bank z tytułu kapitalizacji.

240

21

Zwroty środków założonych na realizację zadań własnych z innych rachunków
bankowych budżetu.

240

22

Wpływ należnych budżetowi państwa dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa).

224

23

Zwrot przez jednostkę niewykorzystanych środków objętych współfinansowaniem
programów lub projektów.

223

24

Wpływ środków z innych rachunków bankowych na rachunek podstawowy budżetu.

140

25

Zwroty środków przekazanych na pokrycie niewygasających wydatków jednostek
budżetowych.

225

26

Wpływ środków z jednostek budżetowych z tytułu konsolidacji salda.

140

Typowe zapisy strony Ma konta 133 – Rachunek budżetu
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków
jednostek budżetowych.

225

2

Spłaty kredytów bankowych.

134

3

Wykupy wyemitowanych papierów wartościowych.

260

4

Spłata zaciągniętych pożyczek.

260

5

Przekazanie środków z rachunku podstawowego na rachunki lokat terminowych.

133

6

Zwrot środków z rachunku podstawowego na rachunki lokat terminowych.

133
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7

Zwrot niewykorzystanych środków z subkonta wydatków niewygasających
na rachunek bieżący.

133

8

Przelew dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami na rachunek budżetu państwa.

224

9

Okresowe przelewy na wydatki urzędu i innych jednostek budżetowych.

223

10

Przelewy z subkonta środków na wydatki niewygasające na rachunki bieżące
jednostek budżetowych realizujących plan wydatków niewygasających.

223

11

Zwroty dotacji celowych.

224
901

12

Błędne zapisy i korekty nieprawidłowych uznań w wyciągach bankowych,
przekazane odsetki z tytułu kapitalizacji.

240

13

Przekazanie środków własnych z rachunku podstawowego budżetu na rachunek
wydzielony w celu realizacji zadania.

240

14

Przekazanie środków jednostce budżetowej na realizację zadania objętego
współfinansowaniem programu, projektu.

223

15

Zwrot środków z programu, projektu objętego współfinansowaniem na rachunek
przekazującego te środki w danym roku budżetowym w/g stanu na dzień 31 grudnia.

901

16

Przekazanie środków do jednostek budżetowych z tytułu konsolidacji.

140

17

Zwroty nadpłaconego podatku przez urzędy skarbowe.

224

Na potrzeby prowadzenia rachunku skonsolidowanego dla Miasta prowadzi się zapisy
księgowe: strona Wn 133 - Ma 140 wpływ środków z jednostek na rachunek skonsolidowany,
strona Ma 133 - Wn 140 przekazanie środków z rachunku skonsolidowanego na rachunki
jednostek.
Konto 134 - KREDYTY BANKOWE
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.
Konto 134 służy również do ewidencji kredytów, których banki nie przekazują na rachunek
budżetu. Wykorzystanie przyznanego kredytu następuje za pośrednictwem rachunku
pomocniczego otwartego przez miasto w banku udzielającym kredytu.
Zaciągnięty kredyt nie stanowi dochodu budżetu, tylko przychód. Jest jedynie źródłem
pokrycia niedoboru budżetowego, który wynika z realizacji większych wydatków miasta, niż
uzyskane dochody. Analogicznie, spłaty kredytu nie traktuje się jako wydatku budżetowego,
tylko jako rozchód.
Zaciągnięte kredyty i pożyczki jednostka samorządu terytorialnego może przeznaczyć na:
1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, przy czym kredyt
(debet) zaciągnięty na ten cel musi być spłacony w tym samym roku, w którym został
zaciągnięty,
2) finansowanie planowanego deficytu budżetu,
3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek, kredytów i emisji papierów
wartościowych.
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Struktura konta:

xxx

-

Symbol konta - 134

xxx

-

Wyróżnik organu

xxx
Kolejny numer
porządkowy zobowiązania

Na stronie Winien konta 134 ujmuje się:
•
spłatę kredytu bankowego,
•
umorzenie kredytu przez bank.
Na stronie Ma konta 134 ujmuje się:
•
kredyt bankowy na finansowanie budżetu miasta,
•
odsetki od kredytu bankowego doliczonego przez bank do wysokości kredytu.
Konto 134 może wykazywać saldo Ma, które oznacza zadłużenie z tytułu kredytów
zaciągniętych na finansowanie budżetu.
Ewidencja analityczna do konta 134 powinna umożliwiać ustalenie stanu zadłużenia według
umów kredytowych.
Typowe zapisy strony Winien konta 134 – Kredyty bankowe
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Spłata rat kredytów bankowych.

133

2

Umorzenie kredytu bankowego na finansowanie budżetu.

962

3

Spłata rat kredytów bankowych i pożyczek z rachunków pomocniczych.

240

4

Spłata naliczonych odsetek od zadłużenia (na podstawie Rb- 28S).

909

Typowe zapisy strony Ma konta 134 – Kredyty bankowe
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Wysokość środków przelanych przez bank na rachunek bieżący budżetu miasta
z tytułu zaciągniętego przez miasto kredytu bankowego.

133

2

Przelew kredytu na rachunek budżetu w wysokości netto (po potrąceniu należnych
bankowi odsetek).

133

3

Naliczenie przez bank odsetek
(Polecenie Księgowania).

909

przypisanych do spłaty na podstawie PK

Konto 135 - RACHUNEK ŚRODKÓW NA NIEWYGASAJĄCE WYDATKI
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Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków
na niewygasające wydatki.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 135

-

xxx
Wyróżnik organu

-

xxx
Kolejny numer
porządkowy zadania

Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych,
w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.
Na stronie Winien konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków
na niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133.
Na stronie Ma konta 135 ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki
na pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225.
Konto 135 może wykazywać saldo Winien oznaczające stan środków pieniężnych
na rachunku środków na niewygasające wydatki.
Konto 140 – ŚRODKI PIENIĘŻNE W DRODZE
Konto 140 służy do ewidencji:
1) środków otrzymanych z innych budżetów w wypadku, gdy środki te zostały
przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są ujęte w wyciągu,
2) bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego, przelewów dochodów
budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie sprawozdawczym
i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu w następnym okresie
sprawozdawczym,
3) wpływów i wypływów środków z tytułu konsolidacji salda na rachunku budżetu.
Ewidencja analityczna prowadzona do konta 140 umożliwia ustalenie pochodzenia środków
pieniężnych w drodze.
Środki pieniężne w drodze mogą być ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie
okresów sprawozdawczych. W Referacie Rachunkowości Budżetowej Miasta na bieżąco
ewidencjonuje się konsolidację salda. Natomiast w okresie sprawozdawczym
ewidencjonuje się operacje, które mają wpływ na wykonanie danego roku budżetowego.
tj. zamknięcie i rozliczenie roku budżetowego.
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Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 140

-

xxx

-

Symbol organu

xxx
Kolejny numer
porządkowy środków

Na stronie Winien konta 140 ujmuje się:
•
kwoty środków pieniężnych w drodze,
•
przekazanie środków z tytułu konsolidacji salda do jednostek budżetowych.
Na stronie Ma konta 140 ujmuje się:
•
wpływ środków pieniężnych w drodze na rachunek bieżący budżetu,
•
wpływ środków z jednostek budżetowych z tytułu konsolidacji salda.
Konto 140 może mieć saldo Winien, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.
Typowe zapisy strony Winien konta 140 – Środki pieniężne w drodze
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

Środki pieniężne w drodze na koniec okresu sprawozdawczego:
- z tytułu dochodów budżetowych przelanych na koniec roku przez urzędy
skarbowe,

224

- z tytułu środków przelanych na koniec roku przez inne budżety i jednostki
na wykonanie przez miasto zadań zleconych.

224

2

Z tytułu dochodów budżetowych przelanych przez samodzielnie bilansujące się
jednostki budżetowe.

222

3

Z tytułu zwrotu środków przez samodzielnie bilansujące się jednostki budżetowe nie
wykorzystanych do końca roku.

223

4

Przekazanie środków finansowych z tytułu konsolidacji salda.

133

1

Typowe zapisy strony Ma konta 140 – Środki pieniężne w drodze
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Wpływ środków pieniężnych w drodze na bankowy rachunek bieżący budżetu
w następnym roku lub okresie sprawozdawczym (wyciąg bankowy z datą
następnego roku lub okresu sprawozdawczego).

133

2

Wpływ środków z tytułu konsolidacji salda.

133
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Konto 222 - ROZLICZENIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych
przez te jednostki dochodów budżetowych.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 222

-

xxx
Symbol organu

-

xxx
Wyróżnik dochodu
budżetowego
(w zależności od potrzeb)

Na stronie Winien konta 222 ujmuje się:
•
dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości
wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych (Rb-27S).
Na stronie Ma konta 222 ujmuje się:
•
przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez jednostki
budżetowe.
Ewidencja analityczna do konta pozwala na ustalenie stanu rozliczeń z poszczególnymi
jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych.
Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo Winien konta 222 oznacza stan dochodów
budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe objętych okresowymi
sprawozdaniami budżetowymi, lecz nie przekazanych na rachunek budżetu. Saldo Ma konta
222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na
rachunek budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.
Typowe zapisy strony Winien konta 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Dochody budżetowe zrealizowane przez podległe miastu jednostki budżetowe
w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań jednostek budżetowych.

901

Typowe zapisy strony Ma konta 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Przelewy dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki budżetowe
na rachunek bieżący budżetu.

133
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Konto 223 - ROZLICZENIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych
przez te jednostki wydatków budżetowych.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 223

-

xxx

-

Symbol organu

xxx
Wyróżnik wydatku
budżetowego, kolejny
numer porządkowy
(w zależności od potrzeb)

Na stronie Winien konta 223 ujmuje się:
•
środki przelane z rachunku bieżącego budżetu na pokrycie wydatków jednostek
budżetowych.
Na stronie Ma konta 223 ujmuje się:
•
wydatki wykonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej z okresowych
sprawozdań tych jednostek (Rb-28S).
Ewidencja analityczna prowadzona do konta 223 umożliwia ustalenie stanu rozliczeń
z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki bieżące
środków budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków
budżetowych.
Dodatkowo do konta 223 prowadzi się ewidencję analityczną umożliwiającą rozliczenie
realizacji zadań finansowanych z dotacji.
Konto 223 może mieć saldo Winien, które oznacza stan przelanych środków na rachunki
bieżące jednostek budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków
budżetowych.
Typowe zapisy strony Winien konta 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Środki przelane z rachunku bieżącego budżetu na rachunki bankowe jednostek
budżetowych, przeznaczone na realizację wydatków budżetowych własnych
i zleconych.

133

2

Środki przelane na wydatki objęte planem wydatków niewygasających.

133
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Typowe zapisy strony Ma konta 223 – Rozliczenie wydatków budżetowych
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Wydatki budżetowe, zrealizowane przez jednostki budżetowe w wysokości
wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek.

902

2

Zwrot niewykorzystanych środków budżetowych przez jednostki budżetowe,
przeznaczone na realizację wydatków budżetowych.

133

Konto 224 - ROZRACHUNKI BUDŻETU
Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności:
•
rozliczeń dochodów budżetowych pobieranych przez urzędy skarbowe na rzecz
budżetu jednostki samorządu terytorialnego,
•
rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów,
•
rozrachunków z tytułu dotacji,
•
rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa,
•
inne rozrachunki w zależności od potrzeb.
Ewidencja analityczna do konta 224 umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań
według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 224

-

xxx

-

Wyróżnik rozrachunku
z tytułu rozliczeń
z budżetem np.
ORS – Skarb Państwa, itd.

xxx
Wyróżnik dochodu
wg tytułów np.
G – gmina,
P – powiat, itd.

Na stronie Winien konta 224 ujmuje się:
•
dochody budżetowe pobrane przez urzędy skarbowe na podstawie Rb – 27.
Na stronie Ma konta 224 ujmuje się:
•
dochody budżetowe przelane na rachunek bieżący budżetu przez urzędy skarbowe,
•
wpływ dotacji i subwencji,
•
wpływ z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów.
Konto 224 może wykazywać dwa salda. Saldo Winien konta 224 oznacza stan należności,
a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków.
Typowe zapisy strony Winien konta 224 – Rozrachunki budżetowe
L.p.

Treść operacji
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Konta
przeciwstawne

1

Przeniesienie otrzymanej w grudniu subwencji oświatowej na styczeń następnego
roku na rozliczenia międzyokresowe.

909

2

Przeniesienie otrzymanej w grudniu dotacji celowej na styczeń następnego roku na
rozliczenia międzyokresowe.

909

3

Przekazanie należnych budżetowi państwa dochodów związanych z realizacją zadań
z zakresu administracji rządowej (Skarb Państwa).

133

4

Dochody budżetowe pobrane przez urzędy skarbowe wykazane w Rb - 27.

901

5

Zwrot odsetek naliczonych od dotacji przez bank należnych innym budżetom.

133

6

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami.

901

7

Zwroty nadpłaconego podatku przez urzędy skarbowe.

133

8

Przekazanie dochodów należnych Skarbowi Państwa do PUW w okresie
przejściowym do 8 stycznia roku następnego (PK).

240

9

Wpływy dochodów budżetowych z tyt. PDOF przekazanych przez Ministerstwo
Finansów w okresie przejściowym do 31 stycznia roku następnego (PK).

901

10

Należne dochody j.s.t. z tytułu realizacji dochodów Skarbu Państwa w okresie
przejściowym do 8 stycznia roku następnego (PK).

901

Typowe zapisy strony Ma konta 224 – Rozrachunki budżetowe
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Wpływ dochodów budżetowych zrealizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz
budżetu miasta.

133

2

Wpływ udziałów w dochodach innych budżetów.

133

3

Wpływ dochodów budżetowych z Urzędów Skarbowych w okresie przejściowym
do 20 stycznia roku następnego ( PK).

140

4

Odsetki z tytułu otrzymanej dotacji na realizację programu z innych budżetów
np. PFRON podlegające zwrotowi.

133

5

Wpływ dochodów należnych budżetowi państwa z tytułu realizacji zadań z zakresu
administracji rządowej.

901

6

Niewykorzystane dotacje celowe przypisane do zwrotu (zwrócone przez jednostki
do 15 lutego następnego roku), w tym także dotacje rozwojowe

901

7

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami.

133
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Konto 225 – ROZLICZENIE NIEWYGASAJĄCYCH WYDATKÓW
Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych
przez te jednostki niewygasających wydatków.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 225

-

xxx
Symbol organu

-

xxx
Wyróżnik rozrachunków
– kolejny numer
porządkowy zadania

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia
stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych
im środków na realizację niewygasających wydatków.
Konto 225 może wykazywać saldo Winien, które oznacza stan nierozliczonych środków
przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków.
Typowe zapisy strony Ma konta 225 – Rozliczenie niewygasających wydatków
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Zrealizowane niewygasające wydatki przez jednostki budżetowe na podstawie
sprawozdania Rb-28S.

904

2

Zwroty środków niewykorzystanych na wydatki niewygasające przez jednostki
budżetowe.

135

Typowe zapisy strony Winien konta 225 – rozliczenie niewygasających wydatków
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie niewygasających wydatków
jednostek budżetowych.

135

Konto 240 – POZOSTAŁE ROZRACHUNKI
Konto 240 służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu,
z wyjątkiem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 250, 260.
Ewidencja szczegółowa do konta 240 powinna umożliwić ustalenie stanu rozrachunków
według poszczególnych tytułów oraz według kontrahentów.
Konto 240 może wykazywać dwa salda. Saldo Winien oznacza stan należności, a saldo Ma
stan zobowiązań z tytułu pozostałych rozrachunków.
Konto służy do ewidencji następujących zdarzeń:
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•
•
•
•
•
•

błędów w wyciągach bankowych,
niewłaściwych uznań i obciążeń objętych wyciągiem bankowym,
wpłat objętych wyciągiem bankowym wymagających wyjaśnienia,
rozrachunków z tytułu obsługi rachunków pomocowych do kredytów bankowych
i pożyczek,
przekazania środków własnych z rachunku podstawowego budżetu na rachunek
wydzielony zadania w celu realizacji zadania oraz rozliczenia tych środków,
pozostałych operacji księgowych nieujętych na ww rozrachunkach.

Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 240

-

xxx

-

Symbol organu

xxx
Wyróżnik rozrachunku
z tytułu różnych rozliczeń
np. 01, WAB, itd.

Typowe zapisy strony Winien konta 240 – Pozostałe rozrachunki
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Błędne obciążenia i korekty nieprawidłowych uznań w wyciągach bankowych
rachunku budżetu.

133

2

Prowizje i opłaty za prowadzenie rachunków bankowych.

240

3

Przekazanie odsetek z rachunków pomocniczych z tytułu kapitalizacji.

133

4

Ewidencja operacji pieniężnych dokonywanych na rachunku pomocniczym
do obsługi rachunków kredytowych.

133

5

Zasilenie rachunków pomocniczych, kredytów i pożyczek na spłatę rat kredytów
i odsetek.

133

6

Przekazanie środków budżetu jako wkład własny z rachunku budżetu na wydzielony
rachunek zadania.

133

7

Założenie środków budżetu na wydzielony rachunek zadania w celu jego realizacji.

133

Typowe zapisy strony Ma konta 240 – Pozostałe rozrachunki
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Błędne uznania i korekty nieprawidłowych obciążeń.

133

2

Błędne uznania i korekty nieprawidłowych obciążeń rachunku środków funduszy
pomocowych.

133

3

Obsługa rachunków pomocniczych kredytów i pożyczek z tytułu spłaty odsetek.

223

4

Rozrachunki z PFRON.

133

5

Wpłaty z tytułu poniesionych wydatków za prowizje i opłaty bankowe.

133
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6

Wpływ odsetek naliczonych przez bank z tytułu kapitalizacji.

240

7

Wpływ środków jako wkład własny na wydatki na wydzielony rachunek zadania.

133

8

Wpływ założonych środków budżetu na wydzielony rachunek zadania w celu jego
realizacji.

133

9

Rozliczenia z tytułu dochodów Skarbu Państwa w okresie przejściowym
do 8 stycznia roku następnego (PK).

224

Konto 250 – NALEŻNOŚCI FINANSOWE
Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych,
a w szczególności z tytułu udzielonych pożyczek.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 250

-

xxx

-

Symbol organu

xxx
Kolejny numer
porządkowy

Na stronie Winien konta 250 ujmuje się:
•
przypis i zwiększenie należności finansowych,
•
naliczone z góry odsetki od udzielonej pożyczki.
Na stronie Ma konta 250 ujmuje się:
•
zmniejszenie należności finansowych,
•
umorzenie udzielonych pożyczek.
Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Winien oznacza stan należności finansowych,
saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych.
Typowe zapisy strony Winien konta 250 – Należności finansowe
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Przypis należności finansowych, w tym z tytułu udzielonych pożyczek.

133

2

Naliczone z góry odsetki od udzielonej pożyczki.

909

3

Rozliczenie opłaty manipulacyjnej od udzielonych pożyczek.

240

Typowe zapisy strony Ma konta 250 – Należności finansowe
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L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Zmniejszenie należności finansowych, w tym spłata udzielonych pożyczek i odsetek.

133

2

Umorzenie udzielonych pożyczek.

962

3

Rozliczenie opłaty manipulacyjnej od udzielonych pożyczek.

240

Konto 260 – ZOBOWIĄZANIA FINANSOWE
Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych,
z wyjątkiem kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek
i wyemitowanych instrumentów finansowych.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 260

-

xxx

-

Wyróżnik rodzaju
zobowiązania
finansowego np. OR,
ORO, itd.

Ewidencja analityczna prowadzona do konta umożliwia
z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań.

xxx
Wyróżnik zobowiązania,
kolejny numer
porządkowy
np. 01, A,B, itd.

ustalenie

zobowiązań

Na koniec okresu konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Winien oznacza stan
nadpłaconych zobowiązań finansowych, saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań
finansowych.
Na stronie Winien konta 260 ujmuje się:
•
wartość spłaconych zobowiązań finansowych,
•
wykup instrumentów finansowych,
•
umorzenie pożyczki,
•
zwroty niewykorzystanych emisji obligacji w danym roku budżetowym.*
Na stronie Ma konta 260 ujmuje się:
•
wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych,
•
odsetki od zaciągniętych pożyczek,
•
wpływy ze sprzedaży instrumentów finansowych.
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Typowe zapisy strony Winien konta 260 – Zobowiązania finansowe
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Wartość spłaconych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zaciągniętych
pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.

133

2

Zwroty niewykorzystanych emisji obligacji.*

133

3

Umorzenie zaciągniętych pożyczek.

962

Typowe zapisy strony Ma konta 260 – Zobowiązania finansowe
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych, w tym z tytułu zaciągniętych
pożyczek i wyemitowanych instrumentów finansowych.

133

2

Odsetki od zaciągniętych
wyemitowanych obligacji.

909

3

Koszty związane z wykupem instrumentów finansowych (odsetek, dyskonto).

pożyczek

podwyższające

wartość

pożyczki,

962

* w celu zachowania zasady czystości obrotów zwroty niewykorzystanych emisji obligacji
księguje się dodatkowym zapisem czerwonym (Wn/Ma) – konta 260.
Konto 290 – ODPISY AKTUALIZUJĄCE NALEŻNOŚCI
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 290

-

xxx

-

Symbol organu

xxx
Kolejny numer
porządkowy

Na stronie Winien konta 290 ujmuje się:
•
zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności.
Na stronie Ma konta 290 ujmuje się:
•
wartość odpisów aktualizujących należności.
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizacyjnych należności.
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Typowe zapisy strony Winien konta 290 – Odpisy aktualizujące należności
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Zmniejszenie wartości odpisu aktualizującego należności z tytułu udzielonych
pożyczek.

962

Typowe zapisy strony Ma konta 290 – Odpisy aktualizujące należności
L.p.
1

Konta
przeciwstawne

Treść operacji
Ujęcie wartości odpisu aktualizującego z tytułu udzielonych pożyczek.

962

Konto 901 - DOCHODY BUDŻETU
Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 901

-

xxx
Symbol organu

-

xxx
Wyróżnik dochodu,
kolejny numer
porządkowy

Na stronie Winien konta 901 ujmuje się:
•
przeniesienie w końcu roku sumy osiągniętych dochodów budżetu na konto 961.
Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu miasta:
•
na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych w korespondencji
z kontem 222,
•
na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetowych
jednostek samorządu terytorialnego w korespondencji z kontem 224,
•
z innych tytułów, w szczególności subwencji i dotacji w korespondencji z kontem
133,
•
z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy w korespondencji
z kontem 224,
•
pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi w korespondencji
z kontem 133,
•
pochodzące z budżetu Unii Europejskiej w korespondencji z kontem 133.
Ewidencja szczegółowa do konta 901 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych dochodów
budżetu według podziałek klasyfikacji budżetowej.
Dodatkowo do konta 901 prowadzi się analitykę dotyczącą dochodów ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi i budżetu Unii Europejskiej zrealizowanych
na poszczególne projekty.
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Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetowych za dany
rok budżetowy.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961
- „Wynik wykonania budżetu”.
Typowe zapisy strony Winien konta 901 – Dochody budżetu
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów budżetu.

961

2

Niewykorzystane dotacje celowe zwrócone w roku budżetowym.

133

3

Niewykorzystane dotacje celowe zwrócone w terminie do 31 stycznia roku
następnego.

224

Typowe zapisy strony Ma konta 901 – Dochody budżetu
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Dochody budżetu na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych
oraz urzędu miasta.

222

2

Wpływ subwencji ogólnej (z wyłączeniem subwencji oświatowej otrzymanej w
grudniu na styczeń następnego roku).

133

3

Wpływ dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone, własne i
realizowane na podstawie porozumień i umów.

133

4

Wpływ dotacji z funduszy celowych i od innych jednostek.

133

5

Wpływ dotacji z innych budżetów jst. na zadania realizowane na podstawie umów i
porozumień.

133

6

Odsetki od lokat bankowych i od środków na rachunku budżetu.

133

7

Zwroty niewykorzystanych dotacji przekazanych innym jednostkom w latach
poprzednich na podstawie porozumień.

133

8

Przeniesienie niewykorzystanych środków na dochody na podstawie sprawozdań
Rb – 27S.

225

9

Dochody budżetowe pobrane przez urzędy skarbowe na podstawie sprawozdań.

224

10

Dochody uzyskiwane w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
oraz innych zadań zleconych ustawami.

224

11

Wpływy dotacji na zadania własne z budżetu Unii Europejskiej (projekty).

133

12

Wpływ środków na zadania pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające
zwrotowi.

133
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Konto 902 - WYDATKI BUDŻETU
Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetowych.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 902

-

xxx

-

Symbol organu

xxx
Wyróżnik wydatku,
kolejny numer
porządkowy

Ewidencja szczegółowa do konta 902 umożliwia ustalenie stanu poszczególnych wydatków
budżetowych według podziałek klasyfikacji budżetowej.
Dodatkowo do konta 902 prowadzi się ewidencję analityczną umożliwiającą rozliczenie
zadań współfinansowanych z budżetu oraz ze źródeł zagranicznych niepodlegających
zwrotowi.
Na stronie Winien konta 902 ujmuje się wydatki:
•
jednostek budżetowych na podstawie jednostkowych sprawozdań finansowych,
•
z tytułu rozrachunków z innymi budżetami,
•
własne urzędu miasta jako jednostki budżetowej.
Na stronie Ma konta 902 ujmuje się:
•
przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych przez miasto wydatków budżetu
według podziałek klasyfikacji budżetowej.
Saldo Winien konta 902 oznacza sumę wykonanych wydatków budżetu za dany rok.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961
„Wynik wykonania budżetu”.
Typowe zapisy strony Winien konta 902 – Wydatki budżetu
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Wydatki budżetu jednostek budżetowych na podstawie jednostkowych sprawozdań
finansowych.

223

Typowe zapisy strony Ma konta 902 – Wydatki budżetu
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Przeniesienie, w końcu roku, sumy dokonanych wydatków budżetowych .

961

2

Zwroty środków bezpośrednio na rachunek budżetu zmniejszające wykonanie
wydatków w danym roku budżetowym.

133

Konto 903 – NIEWYKONANE WYDATKI
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Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w
latach następnych.
Struktura konta:

xxx

-

xxx

Symbol konta - 903

-

xxx
Wyróżnik wydatku,
kolejny numer
porządkowy

Symbol organu

Na stronie Winien konta 903 ujmuje się:
•
wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych.
Na stronie ma konta 903 ujmuje się:
•
przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego salda konta na koncie 961.
Na koniec roku konto 903 nie wykazuje salda.
Typowe zapisy strony Winien konta 903 – Niewykonane wydatki
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach
następnych

904

Typowe zapisy strony Ma konta 903 – Niewykonane wydatki
L.p.
1

Konta
przeciwstawne

Treść operacji
Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego salda konta.

961

Konto 904 – NIEWYGASAJĄCE WYDATKI
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.
Struktura konta:

xxx

-

Symbol konta - 904

xxx
Symbol organu

-

xxx
Wyróżnik wydatku,
kolejny numer
porządkowy

Na stronie Winien konta 904 ujmuje się:
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•
•
•

wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków,
na podstawie ich sprawozdań budżetowych,
przeniesienie równowartości wydatków dokonanych z wyodrębnionych rachunków
bankowych środków funduszy pomocowych objętych planem,
przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe.

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się:
•
wartość planu niewygasających wydatków w korespondencji z kontem 903.
Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających
wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków.
Typowe zapisy strony Winien konta 904 – Niewygasające wydatki
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających
wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych.

225

2

Przeniesienie niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające na dochody
budżetu.

901

3

Przeniesienie równowartości wydatków dokonanych z wyodrębnionych rachunków
bankowych środków funduszy pomocowych objętych planem.

960

Typowe zapisy strony Ma konta 904 – Niewygasające wydatki
L.p.
1

Konta
przeciwstawne

Treść operacji
Wartość planu niewygasających wydatków.

903

Konto 909 – ROZLICZENIA MIĘDZYOKRESOWE
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych.
Struktura konta:

xxx

-

Symbol konta - 909

xxx
Symbol organu

-

xxx
Kolejny numer
porządkowy

Na stronie Winien konta 909 ujmuje się:
•
przeksięgowanie subwencji i dotacji na dochody budżetowe w styczniu następnego
roku.
Na stronie Ma konta 909 ujmuje się:
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•

subwencję oświatową i dotację celową otrzymaną w grudniu na styczeń następnego
roku.

Konto 909 może wykazywać saldo Winien i Ma.
Typowe zapisy strony Winien konta 909 – Rozliczenia międzyokresowe
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Przeksięgowanie subwencji i dotacji na dochody budżetowe w styczniu następnego
roku.

901

2

Naliczenie odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji (na podstawie PK – Polecenie
Księgowania).

134,
260

Typowe zapisy strony Ma konta 909 – Rozliczenia międzyokresowe
L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Otrzymana subwencja oświatowa i dotacja celowa w grudniu na styczeń następnego
roku.

133

2

Rozliczenie odsetek od kredytów, pożyczek, obligacji (na podstawie PK – Polecenie
Księgowania).

134,
260

Konto 960 – SKUMULOWANE WYNIKI BUDŻETU
Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanego wyniku budżetu
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 960

-

xxx
Symbol organu

-

xxx
Kolejny numer
porządkowy wg potrzeb

Na stronie Winien konta 960 ujmuje się:
•
przeniesienie w roku następnym pod datą zatwierdzenia budżetu, wyniku budżetu
za rok ubiegły,
•
przeniesienie kosztów finansowych i pozostałych kosztów operacyjnych związanych
z operacjami budżetowymi.
Na stronie Ma konta 960 ujmuje się:
•
przeniesienie w roku nadwyżki budżetowej za dany rok,
•
przeniesienie przychodów finansowych i pozostałych przychodów operacyjnych
związanych z operacjami budżetowymi.
Konto 960 może wykazywać saldo Winien lub saldo Ma. Saldo Winien oznacza stan
skumulowanego niedoboru budżetu, a saldo Ma stan skumulowanej nadwyżki budżetu.
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Typowe zapisy strony Winien konta 960 – Skumulowane wyniki budżetu
L.p.

Konta
przeciwstawne

Treść operacji

1

Przeniesienie deficytu budżetu za dany rok (pod datą zatwierdzenia budżetu).

961

2

Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego kosztów finansowych i
pozostałych kosztów operacyjnych związanych z operacjami budżetowymi.

962

Typowe zapisy strony Ma konta 960 – Skumulowane wyniki budżetu
L.p.

Konta
przeciwstawne

Treść operacji

1

Przeniesienie nadwyżki budżetowej za dany rok (pod datą zatwierdzenia budżetu)

961

2

Przeniesienie pod datą ostatniego dnia roku budżetowego przychodów finansowych i
pozostałych przychodów operacyjnych związanych z operacjami budżetowymi.

962

W ciągu roku konto 960 służy do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia
lub zwiększenia skumulowanych niedoborów lub nadwyżek budżetu.

Konto 961 – WYNIK WYKONANIA BUDŻETU
Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 961

-

xxx
Symbol organu

-

xxx
Kolejny numer
porządkowy wg potrzeb

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Winien konta 961 dokonuje
się przeksięgowania poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu w korespondencji
z kontem 902 oraz niewykorzystanych wydatków w korespondencji z kontem 903.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 dokonuje
się przeksięgowania zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, w korespondencji
z kontem 901.
W ewidencji analitycznej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje zmniejszeń
wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości.
Konto 961 może wykazywać saldo Winien lub saldo Ma. Saldo Winien oznacza stan deficytu
budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki budżetu.
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W roku następnym pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta
961 przenosi się na konto 960.
Na stronie Winien konta 961 ujmuje się:
•
przeniesienie na koniec roku budżetowego wydatków budżetu,
•
przeniesienie na koniec roku salda konta „Niewykonane wydatki”,
•
przeniesienie nadwyżki budżetowej za dany rok.
Na stronie Ma konta 961 ujmuje się:
•
przeniesienie na koniec roku budżetowego zrealizowanych dochodów,
•
przeniesienie niedoboru budżetu za dany rok.
Typowe zapisy strony Winien konta 961 – Wynik wykonania budżetu
L.p.

Konta
przeciwstawne

Treść operacji

1

Przeniesienie na koniec roku budżetowego wydatków budżetu.

902

2

Przeniesienie na koniec roku budżetowego salda konta „Niewykonane wydatki”.

903

3

Przeniesienie nadwyżki budżetowej za dany rok (pod datą zatwierdzenia budżetu).

960

Typowe zapisy strony Ma konta 961 –Wynik wykonania budżetu
L.p.

Konta
przeciwstawne

Treść operacji

1

Przeniesienie na koniec roku budżetowego zrealizowanych dochodów budżetu.

901

2

Przeniesienie niedoboru budżetu za dany rok (pod datą zatwierdzenia budżetu).

960

Konto 962 – WYNIK NA POZOSTAŁYCH OPERACJACH
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik
wykonania budżetu.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 962

-

xxx
Symbol organu

-

xxx
Kolejny numer
porządkowy

Na stronie Winien konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe
koszty operacyjne związane z operacjami budżetowymi.
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Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe
przychody operacyjne związane z operacjami budżetowymi.
Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Winien oznaczające nadwyżkę kosztów
nad przychodami lub saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami.
Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na
konto 960.
Typowe zapisy strony Winien konta 962 – Wynik na pozostałych operacjach
L.p.

Konta
przeciwstawne

Treść operacji

1

Umorzenie udzielonych pożyczek.

250

2

Koszty związane z wykupem instrumentów finansowych (odsetek, dyskonto).

260

3

Przeniesienie salda pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

960

4

Wartość odpisu aktualizującego należności.

290

Typowe zapisy strony Ma konta 962 – Wynik na pozostałych operacjach
L.p.

Konta
przeciwstawne

Treść operacji

1

Umorzenie zaciągniętych kredytów i pożyczek.

134,
260

2

Przeniesienie salda pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu.

960

3

Zmniejszenie wartości odpisu aktualizującego należności.

290

Konto 968 – PRYWATYZACJA
Konto 968 służy do ewidencji przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji.
Struktura konta:

xxx
Symbol konta - 968

-

xxx
Symbol organu

-

xxx
Kolejny numer
porządkowy

Ewidencję analityczną do konta 968 prowadzi się według podziałek klasyfikacji budżetowej
i tytułów prywatyzacji.
Konto 968 może wykazywać saldo Ma oznaczające stan środków z prywatyzacji.
Typowe zapisy strony Winien konta 968 – Prywatyzacja
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L.p.

Treść operacji

Konta
przeciwstawne

1

Rozchody pokryte środkami z prywatyzacji księgowane pod datą zatwierdzenia
sprawozdania z wykonania budżetu.

960

Typowe zapisy strony Ma konta 968 – Prywatyzacja
L.p.
1

Treść operacji
Przychody z tytułu prywatyzacji.

Konta
przeciwstawne
133

II. K O N T A P O Z A B I L A N S O W E
Konto 991 - PLANOWANE DOCHODY BUDŻETOWE
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.
Na stronie Winien konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów
budżetu. Przy zmianach budżetu powodujących zmniejszenia planu dochodów budżetu,
dopuszcza się ewidencję zapisem czerwonym po stronie Ma.
Na stronie Ma konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu
zwiększające planowane dochody.
Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta ujmuje się po stronie Winien.
Konto 991 jest kontem pozabilansowym. W związku z tym, zapisom dokonanym na stronie
Winien lub Ma tego konta nie towarzyszą zapisy na stronie przeciwstawnej innego konta.
Na koniec roku konto 991 nie wykazuje salda.
Konto 992 - PLANOWANE WYDATKI BUDŻETU
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetu oraz jego zmian.
Na stronie Winien konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu
zwiększające planowane wydatki.
Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu, zmniejszające plan wydatków budżetu
lub wydatki zablokowane. Przy zmianach budżetu powodujących zmniejszenia planu
wydatków budżetu, dopuszcza się ewidencję zapisem czerwonym po stronie Winien.
Saldo Winien konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetu.
Konto 992 jest kontem pozabilansowym. W związku z tym, zapisom dokonanym na stronie
Winien lub Ma tego konta nie towarzyszą zapisy na stronie przeciwstawnej innego konta.
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Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta ujmuje się po stronie Ma.
Na koniec roku konto 992 nie wykazuje salda.
Konto 993 – ROZLICZENIA Z INNYMI BUDŻETAMI
Konto 993 służy w ciągu roku do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami,
które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych.
Na stronie Winien konta 993 ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę
zobowiązań wobec innych budżetów.
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty
należności otrzymane od innych budżetów.
Konto 993 może wykazywać dwa salda.
Konto 993 jest kontem pozabilansowym. W związku z tym, zapisom dokonanym na stronie
Winien lub Ma tego konta nie towarzyszą zapisy na stronie przeciwstawnej innego konta.
Saldo Winien konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma konta 993 –
stan zobowiązań.
Konto 994 – PLANOWANE ROZCHODY BUDŻETU
Konto 994 służy do ewidencji planu rozchodów budżetu oraz jego zmian.
Na stronie Winien konta 994 ujmuje się planowane rozchody budżetu oraz zmiany budżetu
zwiększające planowane rozchody.
Na stronie Ma konta 994 ujmuje się zmiany budżetu, zmniejszające plan rozchodów. Przy
zmianach planu rozchodów powodujących zmniejszenia planu rozchodów dopuszcza się
ewidencję zapisem czerwonym po stronie Winien.
Saldo Winien konta 994 określa w ciągu roku wysokość planowanych rozchodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta ujmuje się po stronie Ma.
Na koniec roku konto 994 nie wykazuje salda.

Konto 995 – PLANOWANE PRZYCHODY BUDŻETU
Konto 995 służy do ewidencji planu przychodów budżetu oraz jego zmian.
Na stronie Winien konta 995 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan przychodów
budżetu. Przy zmianach planu przychodów powodujących zmniejszenie planu przychodów
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dopuszcza się ewidencję zapisem czerwonym po stronie Ma.
Na stronie Ma konta 995 ujmuje się planowane przychody budżetu oraz zmiany budżetu
zwiększające planowane przychody.
Saldo Ma konta 995 określa w ciągu roku wysokość planowanych przychodów budżetu.
Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie
Winien.
Na koniec roku konto 995 nie wykazuje salda.
Konto 996 – ZOBOWIĄZANIA WARUNKOWE
Konto służy do ewidencji udzielonych poręczeń i gwarancji oraz ewidencji weksli własnych
„in blanco” wraz z deklaracją wekslowa, w celu zabezpieczenia właściwego wykorzystania
udzielonej dotacji, środków unijnych, funduszy itp.
Na stronie Ma konta 996 ewidencjonuje się wszelkiego rodzaju zobowiązania warunkowe.
Różnice wynikające z zobowiązań warunkowych księguje się po stronie Ma zapisem
czarno/czerwonym.
Wygaśnięcie zobowiązań warunkowych jest księgowane po stronie Winien. Konto
„zobowiązań warunkowych” może wykazywać tylko saldo Ma, które oznacza stan
zobowiązań warunkowych.
wz. PREZYDENTA
Miasta Słupska
Marta Makuch
Zastępca Prezydenta Miasta
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