
ZARZĄDZENIE NR 29/13
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 1 lipca 2013 r.

w sprawie  zasad rachunkowości.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2013r. 330 j.t.), art. 40 ustawy 
z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla 
budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 
zakładów budżetowych, państwowych funduszu celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. 2013 r. poz. 289 j.t.) zarządzam co następuje: 

§ 1. Wprowadza się: 

1) Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych określone w załączniku nr 1, 

2) Zakładowy plan kont dla budżetu gminy Mszczonów określony w załączniku nr 2, 

3) Zakładowy plan kont dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie określoną w załączniku nr 3.

§ 2. Zobowiązuję pracowników Wydziału Finansowo - Budżetowego do zapoznania się z treścią dokumentów 
określonych w zarządzeniu i ich przestrzegania. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie od 1 lipca 2013r. 

§ 5. Traci moc Zarządzenie Nr 45/12 Burmistrza Mszczonowa z dnia 16 sierpnia 2012 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad rachunkowości. 

 

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek
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Załącznik Nr 1 

do Zarządzenia Nr 29 /13 

Burmistrza  Mszczonowa  

z dnia  1 lipca 2013 r. 

 

Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych 

§ 1. 

Urząd Miejski w Mszczonowie prowadzi księgi rachunkowe w swojej siedzibie według 

systemu komputerowego pod nazwą Księgowość budżetowa autor: Usługi Informatyczne 

INFO-SYSTEM Tadeusz i Roman Groszek 05-119 Legionowo, Długa 13 oraz pomocnicze 

księgi rachunkowe w swojej siedzibie według systemu komputerowego pod nazwą QNET produkcji 

NetProces Sp. z o.o. od 1 lipca 2013 r. dla opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Księgi 

rachunkowe Gminy Mszczonów – jednostki samorządu terytorialnego prowadzone są w siedzibie 

Urzędu Miejskiego Pl.Piłsudskiego1, 96-320 Mszczonów. 

 

§ 2 

 

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim i walucie polskiej. 

2. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy. 

 

§ 3 

 

1.Okresy sprawozdawcze wchodzące w skład roku obrotowego w ramach sprawozdawczości 

finansowej i budżetowej to okresy: miesięczne, kwartalne, półroczne i roczne. 

2.Sprawozdania budżetowe sporządzane są na podstawie rozporządzenia Ministra Finansów 

w sprawie sprawozdawczości budżetowej oraz innych obowiązujących przepisów 

szczegółowych. 

§ 4 

 

Księgi rachunkowe jednostki obejmują zbiory zapisów księgowych, obrotów i sald, które 

tworzą: dziennik, księgę główną, księgi pomocnicze, zestawienia: obrotów i sald księgi 

głównej oraz sald kont ksiąg pomocniczych oraz wykaz składników aktywów i pasywów 

(inwentarz). 

 

§ 5 

 

1. Dziennik prowadzony jest w sposób następujący: 

1) jego obroty są zgodne z obrotami zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej. 

2) zdarzenia, jakie nastąpiły w danym okresie sprawozdawczym, ujmowane są w nim 

chronologicznie, 

3) zapisy są kolejno numerowane w okresie roku, co pozwala na ich jednoznaczne 

powiązanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami księgowymi, 

4) sumy zapisów (obroty) liczone są w sposób ciągły, 

2. Dzienniki częściowe prowadzone są dla określonych grup rodzajowych zdarzeń. 

Na koniec każdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów 

dzienników częściowych. 
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§ 6 

1.Ewidencja księgowa uwzględnia następujące zasady: 

1)  zasadę podwójnego księgowania, 

2)  zasadę systematycznego i chronologicznego rejestrowania zdarzeń gospodarczych 

zgodnie z zasadą memoriałową, z wyjątkiem dochodów i wydatków, które ujmowane 

są w terminie ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, którego dotyczą, 

3). powiązania dokonywanych w niej zapisów z zapisami w dzienniku - zapewnienie 

chronologicznego ujęcia zdarzeń , kolejną numerację, ciągłość liczenia sum zapisów 

oraz umożliwienie jednoznacznego powiązania ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi 

dowodami księgowymi. 

§ 7 

 

1.Księgi pomocnicze (konta analityczne) stanowią zapisy uszczegółowiające dla wybranych 

kont księgi głównej. Zapisy na kontach analitycznych dokonywane są zgodnie z zasadą 

zapisu powtarzanego. Ich forma dostosowywana jest za każdym razem do przedmiotu 

ewidencji konta głównego. 

2.Konta ksiąg pomocniczych prowadzone są w szczególności dla : 

1) środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz dokonywanych od nich 

odpisów umorzeniowych, 

2)  pozostałych środków trwałych, 

3)  rozrachunków z kontrahentami, 

4)  rozrachunków z pracownikami, 

5)  operacji sprzedaży, 

6)  operacji zakupu, 

7)  kosztów i innych istotnych dla jednostki składników majątkowych. 

8) opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

 

§ 8 

 

Konta pozabilansowe pełnią funkcję wyłącznie informacyjno-kontrolną. Zdarzenia na nich 

rejestrowane nie powodują zmian w składnikach aktywów i pasywów. Na kontach 

pozabilansowych obowiązuje zapis jednokrotny, który nie podlega uzgodnieniu z dziennikiem 

ani innym urządzeniem ewidencyjnym. 

 

§ 9 

 

Księgi rachunkowe prowadzi się w celu uzyskania odpowiednich danych wykorzystywanych 

do sporządzenia sprawozdań budżetowych, finansowych, statystycznych i innych oraz 

rozliczeń z budżetem państwa i z ZUS, do których jednostka została zobowiązana. 

 

§ 10 

 

1.Systemy  komputerowe ewidencji księgowej spełniają wymogi art.10 ustawy z dnia 29 

września 1994 r. o rachunkowości . 

 

2.Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 

danych w  Urzędzie Miejskim w Mszczonowie zawarty jest w programie komputerowym. 
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3. Do ewidencji księgowej stosowano program budżet i plan w latach 1995 – 2005 oraz inne 

programy  w następujących wersjach (Usługi Informatyczne INFO- System Tadeusz i Roman 

Groszek ) : 

 

1). Budżet dos 95 wersja 96 a  ; Plan dos 95 wersja 96 a  

2). Budżet dos  96  wersja 96 a, b  ; Plan 96 wersja 96 a 

3). Budżet dos 97 wersja 97 a, b, c, d  ; Plan 97  wersja 97 a, b 

4). Budżet dos 98  wersja 98a, b, c, d    ; Plan 98 wersja 98 a 

5). Budżet dos 99 wersja 2000 a, b, c  ; Plan 99 wersja  99 c 

6). Budżet dos 2000 wersja 2000 c  ; Plan 2000 wersja 2000 a 

7). Budżet dos 2001 wersja a – g ; Plan 2001 wersja a, b, c, d  

8). Budżet dos 2002 wersja  a-d ; Plan  2002 wersja a 

9). Budżet dos 2003 wersja a   ; Plan 2003 wersja a 

10).Księgowość budżetowa i planowanie win 2004  ;  

11). Księgowość budżetowa i planowanie win 2005 wersja 2005.3.17.0.0.  

      wersja 2005.6.20.1.3   

12).Księgowość budżetowa i planowanie 2006.4.23.1.0 od 13.03.2006 r. 

13). Księgowość budżetowa i planowanie 2006.7.25.1.1 od 24.07.2006 r. 

14). Księgowość budżetowa i planowanie 2010.5.218.49.0 

15). Księgowość budżetowa i planowanie  2012.1.11.1209.1213  

16) ) Księgowość budżetowa i planowanie  2013.1.130.215.301  

 

4.Pozostałe programy firmy Usługi Informatyczne INFO- System Tadeusz i Roman Groszek   

stosowane w Urzędzie Miejskim : 

1). Środki trwałe   10.0.0.2.;  10.0.0.3; 10.0.0.4; 2010.1.101.25.3  

2). Podatek od środków transportowych, 2010.1.3.30.1 ;2012.1.1.3:  

3). Kadry i Płace 2010.1.17.4.6 ;  2012.1.19.5.3 

4). Kasa, 2010.1.101.1 ; 2012.2.2.319.2 

5). Podatki – osoby fizyczne , 2011.0.0.0.4 ; 2012.0.0.0.6; 2013.0.0.0.8 

6). Podatki-  osoby  prawne , 2011.0.0.0.4; 2012.0.0.0.6: 2013.0.0.0.8 

7). Księgowość zobowiązań , 2011.1.4.104.5; 2012.2.4.403.3: 2013.1.5.215.10  

8). Dzierżawy i najem  2012.2.47.2.2 

9). Użytkowanie wieczyste  2012.1.67.2.4 

10). Opłaty lokalne  2012.1.4.0.4; 2013.1.4.0.1  

11) BO Admin 2013.2.5.1.1 

 

5.Pozostałe programy ; 

1). Zakład Usług Informatycznych PALOMAR  

-   Faktury i Rozrachunki 2.10 

2). Home Banking 1.2.95 

3). System Zarządzania Budżetami jednostek samorządu terytorialnego Bestia  3.02.008.08 

4).Płatnik, wersja 8.01.01 , data instalacji 13.07.2010 r.;  08.01.001.A 

5) SJO Bestia 1.02.008.08  

6) System Usług Komunalnych QNet 1.8.0.67 

 

6. Opisy przeznaczenia każdego programu, sposobu jego działania oraz wykorzystywania 

podczas przetwarzania danych zawarte są w instrukcjach dostarczonych przez autora 

programu.  
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7. Dokumentacja opisująca poszczególne programy użytkownika posiada klauzulę, że jest 

zgodna z wymogami ustawy o rachunkowości i zawiera : 

- oznaczenie wersji oprogramowania i datę rozpoczęcia jego eksploatacji, 

- wykaz programów, 

- procedury, funkcje wraz z opisem algorytmów i parametrów, 

- opis programowych zasad ochrony danych, metody zabezpieczenia dostępu do danych 

i systemu ich przetwarzania, 

- wykaz zbiorów kont ksiąg rachunkowych z określeniem ich struktury, wzajemnych 

powiązań oraz ich funkcji w komputerowym systemie rachunkowości. 

 

§ 11 

 

System ochrony danych w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie- Ochrona zbiorów ksiąg 

rachunkowych. 

1.Ochronę przed dostępem osób nieupoważnionych zapewniają sprawdzone 

zabezpieczenia pomieszczeń , w których przechowuje się zbiory księgowe. Są to  

odpowiednie zamki zamontowane w drzwiach  Cały budynek urzędu chroniony jest przez 

system antywłamaniowy monitorowany przez specjalistyczną  firmę oraz przez system 

monitoringu poprzez kamery. 

2.Dodatkowym zabezpieczeniem dla przechowywanych dokumentów są odpowiednie 

szafy i sejf. 

3.Szczególnej ochronie poddane są: 

- sprzęt komputerowy użytkowany w Wydziale Finansowo-Budżetowym, 

- księgowy system informatyczny, 

- kopie zapisów księgowych, 

- dowody księgowe, 

- dokumentacja inwentaryzacyjna, 

- sprawozdania budżetowe i finansowe, 

- dokumentacja rachunkowa opisująca przyjęte przez Urząd Miejski  zasady 

rachunkowości. 

4.Dla prawidłowej ochrony ksiąg rachunkowych stosuje się : 

-  codzienne  wykonywanie kopii bezpieczeństwa, tzw. backupów na zewnętrzne 

urządzenia, 

- odpowiedni poziom zarządzania dostępem do danych pracowników na różnych 

stanowiskach poprzez stosowanie imiennych kont użytkowników z bezpiecznie 

przechowywanymi hasłami dostępu, możliwość różnicowania dostępu do  baz danych i 

dokumentów w zależności od zakresu obowiązków danego pracownika, 

- profilaktykę antywirusową - opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz 

stosowane programy zabezpieczające, 

- zabezpieczenia przed atakiem z zewnątrz, tzw. firewalls, 

- systemy podtrzymywana napięcia w razie awarii sieci energetycznej (UPS). 

     5.Kompletne księgi rachunkowe drukowane są nie później niż na koniec roku obrotowego. 

Za równoważne z wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na inny 

komputerowy nośnik danych, zapewniający trwałość zapisu informatycznego przez czas 

nie krótszy niż 5 lat. 
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§ 12. 

1. Plany  kont budżetu gminy Mszczonów oraz Urzędu Miejskiego uwzględniają to, że: 

1) dochody i wydatki ujmuje się w terminach ich zapłaty, niezależnie od rocznego budżetu, 

którego dotyczą, 

2) ujmuje się również wszystkie etapy rozliczeń poprzedzających płatność dochodów i 

wydatków, a w zakresie wydatków i kosztów, także zaangażowanie środków, 

3) odsetki od nieterminowych płatności nalicza się i ewidencjonuje nie później niż na koniec 

każdego kwartału, 

4) wyceny składników aktywów i pasywów wyrażonych w walutach obcych dokonuje się nie 

później niż na koniec kwartału.    

2. W celu ustalenia nadwyżki lub deficytu budżetu gminy Mszczonów  operacje gospodarcze  

dochodów i wydatków  ujmowane są w księgach rachunkowych na odrębnych kontach 

księgowych w zakresie faktycznych (kasowo) zrealizowanych wpływów  i wydatków 

dokonywanych na bankowych rachunkach budżetów oraz rachunkach bieżących 

dochodów i wydatków budżetowych jednostek budżetowych, z wyjątkiem operacji 

szczególnych, określonych  w odrębnych przepisach. 

3. Środki trwałe stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu 

terytorialnego otrzymane nieodpłatnie, na podstawie decyzji właściwego organu są 

wyceniane w wartości określonej w tej decyzji. 

4. Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne umarza się lub amortyzuje. Odpisów 

umorzeniowych lub amortyzacyjnych dokonuje się według  stawek określonych w 

przepisach o podatku dochodowym od osób prawnych .  

5. Nie umarza się gruntów oraz dóbr kultury. 

7. Wartość początkowa środków trwałych i dotychczas dokonane odpisy umorzeniowe  

podlegają aktualizacji  zgodnie z zasadami określonymi w odrębnych przepisach, a wyniki 

aktualizacji są odnoszone na fundusz. 

8. Inwentaryzacja nieruchomości powinna zapewnić porównanie danych wynikających  z 

ewidencji księgowej z ewidencją  gminnego zasobu nieruchomości. 

9. Dobra kultury i zapasy wojenne podlegają inwentaryzacji według zasad określonych  w 

odrębnych przepisach. 

10. Do przychodów urzędu jednostki samorządu terytorialnego zalicza się dochody budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego nieujęte  w planach finansowych innych samorządowych 

jednostek budżetowych.  
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11. Wartość należności aktualizuje się zgodnie z ustawą o rachunkowości. 

12. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących rozchodów budżetu zalicza się do 

wyników na pozostałych operacjach niekasowych.  

13. Odpisy aktualizujące wartość należności dotyczących funduszy tworzonych na podstawie 

ustaw obciążają fundusz.  

14. Odpisy aktualizujące wartość należności są dokonywane nie później niż na dzień 

bilansowy.  

15. Odsetki od należności i zobowiązań, w tym również tych, do których stosuje się przepisy 

dotyczące zobowiązań podatkowych, ujmuje się  w księgach rachunkowych w momencie ich 

zapłaty, lecz  nie później niż pod datą ostatniego dnia kwartału w wysokości odsetek 

należnych na koniec kwartału.  

16. Należności i zobowiązania oraz inne składniki aktywów i pasywów wyrażone w walutach 

obcych wycenia się nie później niż na koniec kwartału, według zasad obowiązujących na 

dzień bilansowy.  

17. Urząd  nie dokonuje biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów wynikających z 

obowiązku wykonania przyszłych świadczeń na rzecz pracowników, w tym świadczeń 

emerytalnych. 

 

18. Wydatki na nabycie materiałów biurowych, środków czystości, paliwa i opału księguje się 

w koszty na konto 401 w momencie nabycia.  

 

19. Faktury, dotyczące kosztów poprzedniego okresu sprawozdawczego, które wpłynęły do 

Urzędu Miejskiego  do 5 dnia danego miesiąca będą ujmowane w kosztach poprzedniego 

okresu sprawozdawczego. 

 

20.Faktury , które wpłyną do Urzędu Miejskiego po 5 dniu danego miesiąca, dotyczące 

kosztów poprzedniego okresu sprawozdawczego będą ujmowane w kosztach bieżącego 

okresu sprawozdawczego, przy czym faktury dotyczące miesiąca grudnia, które wpłynęły do 

20 stycznia następnego roku będą księgowane w koszty miesiąca grudnia. 

 

§ 13. 

1. Na  koncie  011 prowadzona jest ewidencja środków trwałych o wartości określonej            

w przepisach ustawy z dnia 15 lutego 1992 r. o  podatku dochodowym od osób prawnych              

( Dz.U. z 2011 r. Nr 74, poz. 397 z późn. zm.), w księdze inwentarzowej prowadzonej                     

w systemie komputerowym.  

2. Umorzenie środków trwałych ewidencjonuje się na karcie analitycznej środka trwałego. 

Środki trwałe umarzane są według stawek amortyzacyjnych ustalonych przepisami ww. 

ustawy . 
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3. Umorzenie środków trwałych księgowane jest na koncie 071 – „Umorzenie środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych” oraz na kontach 400 – „Amortyzacja”, 

którego saldo przenosi się na koniec roku na konto 860.  

 

4. Pozostałe środki trwałe o wartości wyższej od 750 zł ewidencjonuje się w księdze 

inwentarzowej prowadzonej w systemie komputerowym i księguje na koncie 013 – 

„Pozostałe środki trwałe w używaniu”. Umarzane są one w 100 % ich wartości w dacie 

przyjęcia do używania, poprzez odpisanie w koszty – konto 401 – „Koszty według rodzajów” 

i konto 072 – „Umorzenie pozostałych środków trwałych”. 

Szczegółowe zasady kwalifikowania środków do „Środków trwałych” lub do „Pozostałych 

środków trwałych w używaniu” oraz ich umarzania zostały ujęte w instrukcji w sprawie 

gospodarki majątkiem trwałym jednostki, inwentaryzacji tego majątku i zasad 

odpowiedzialności za powierzone mienie. 

 

5. Pozostałe środki trwałe , których wartość nie przekracza 750 zł oraz których nie można 

ponumerować ze względów technicznych, nie podlegają ewidencji wartościowej, prowadzona 

jest dla nich tylko ewidencja ilościowa, a osoba otrzymująca dany przedmiot osobiście 

kwituje jego odbiór. 

6. Nabywane wartości niematerialne i prawne ewidencjonowane są na koncie 020 – 

„Wartości niematerialne i prawne”. 

7. W Urzędzie Miejskim prowadzone są dwie  kasy, z oddzielnymi raportami kasowymi i 

oddzielnymi wpłatami na rachunek bankowy. 

 Kasa 101- 1  dotyczy dochodów z opłat za gospodarowanie opłatami komunalnymi, 

Kasa 101 dotyczy pozostałych dochodów i wydatków budżetowych. 

 

§ 14. 

1. Podstawą zapisów księgowych jest oryginał dokumentu finansowego, niemniej 

dopuszcza się uznanie za taką podstawę również dokumenty wymienione w „Instrukcji 

obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów księgowych”. 

2. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia 

ewidencji analitycznej dla budżetu Gminy Mszczonów zawiera Załącznik Nr 2. 

3. Wykaz kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej), a także zasady prowadzenia 

ewidencji analitycznej dla Urzędu Miejskiego zawiera Załącznik Nr 3 

4. Szczegółowy wykaz wszystkich kont prowadzony jest komputerowo.  

 

§ 15. 

Wycena aktywów i pasywów na dzień bilansowy odbywa się następująco: 

1) środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne, wg cen nabycia lub kosztów 

wytworzenia lub wartości przeszacowanej po aktualizacji wyceny, pomniejszonej o 

odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe oraz z tytułu trwałej utraty wartości, 

2) środki trwałe w budowie, w wysokości ogółu kosztów pozostających w bezpośrednim 

związku z ich nabyciem lub wytworzeniem, pomniejszonych o odpisy z tytułu trwałej 

utraty wartości, 
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3) udziały w innych jednostkach oraz inne inwestycje zaliczone do aktywów trwałych – wg 

cen nabycia pomniejszonych o odpisy spowodowane trwałą utratą ich wartości lub wg 

wartości godziwej, 

4) udziały w jednostkach podporządkowanych wg zasad jak w pkt. 3), z tym że udziały 

zaliczane do aktywów trwałych mogą być wycenione metodą praw własności, z 

uwzględnieniem zasad wyceny określonych w art. 63 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości, 

5) inwestycje krótkoterminowe – wg ceny (wartości) rynkowej albo ceny nabycia zależnie o 

tego, która jest niższa, a krótkoterminowe inwestycje, dla których nie istnieje aktywny 

rynek, wg w inny sposób określonej wartości godziwej, 

6) rzeczowe składniki majątku obrotowego wg ceny nabycia lub kosztów wytworzenia nie 

wyższych od cen ich sprzedaży netto na dzień bilansowy, 

7) należności i udzielone pożyczki – w kwocie wymagającej zapłaty, z zachowaniem  

ostrożności, 

8) zobowiązania – w kwocie wymagającej zapłaty lub wg wartości godziwej, 

9) rezerwy – w uzasadnionej, wiarygodnie oszacowanej wartości, 

10) kapitały (fundusze) własne oraz pozostałe aktywa i pasywa wg wartości nominalnej. 

 

§ 16. 

Ustalanie wyniku finansowego w Urzędzie Miejskim. 

 

1. Wynik finansowy jednostki budżetowej ustalany jest zgodnie z wariantem porównawczym 

rachunku zysków i strat na koncie  860 „Wynik finansowy”. 

2. Ewidencja kosztów działalności podstawowej prowadzona jest na kontach zespołu „4” 

według podziałek klasyfikacji budżetowej dokonywanych wydatków. 

3. Ewidencja przychodów działalności podstawowej prowadzona jest w zespole „7”  kont 

według źródeł pochodzenia przychodów i jednocześnie w podziale klasyfikacji budżetowej 

dochodów. 

4.Wynik finansowy Urzędu  składa się: 

-  z wyniku ze sprzedaży, 

- wyniku z pozostałej działalności operacyjnej, 

- z wyniku z operacji finansowych, 

- z wyniku operacji nadzwyczajnych. 

 

§ 17. 

Ustalanie wyniku finansowego w organie – Gminie Mszczonów. 

 

1. W organie – budżecie jst wynik z wykonania budżetu (niedobór lub nadwyżka budżetu) 

wykazywany w bilansie z wykonania budżetu ustalany jest na koncie 961 „Wynik 

wykonania budżetu” według zasady kasowej poprzez porównanie zrealizowanych w 

danym roku dochodów i wydatków budżetowych. 

2. Operacje wynikowe, które nie powodują zwiększenia wydatków i dochodów danego roku 

budżetowego (tzw. operacje niekasowe), dotyczące przychodów i kosztów finansowych 

oraz pozostałych przychodów i kosztów operacyjnych, ujmowane są na koncie 962 

„Wynik na pozostałych operacjach ”. W następnym roku po roku obrotowym pod datą 

zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu saldo kont 961 oraz 962 jest 

przeksięgowywane na konto 960 „Skumulowane wyniki budżetu”. 
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§ 18. 

 1. Sprawozdanie finansowe jednostki samorządu terytorialnego składa się z: 

    1) bilansu z wykonania budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

    2) łącznego bilansu obejmującego dane wynikające z bilansów 

        samorządowych jednostek budżetowych i samorządowych zakładów 

        budżetowych,  

    3) łącznego rachunku zysków i strat obejmującego dane wynikające 

        z rachunków zysków i strat samorządowych jednostek budżetowych 

        i samorządowych zakładów budżetowych,  

    4) łącznego zestawienia zmian w funduszu obejmującego dane 

        wynikające z zestawień zmian w funduszu samorządowych jednostek 

        budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, 

         

 2. Sporządzając sprawozdanie finansowe, o którym mowa w ust. 1, dokonuje się 

odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami. 

 

3. Wyłączenia wzajemnych rozliczeń, o których mowa w ust. 2 dotyczą   w szczególności: 

    1) wzajemnych należności i zobowiązań oraz innych rozrachunków 

        o podobnym charakterze; 

    2) wyniku finansowego ustalonego na operacjach dokonywanych 

        pomiędzy jednostkami, o których mowa w ust. 1. 

 

4. Sporządzając sprawozdanie finansowe, Gmina Mszczonów  przedstawia w informacji 

uzupełniającej do tego sprawozdania dane o wysokości środków na świadczenia pracownicze 

zabezpieczone w wieloletniej prognozie finansowej jednostki samorządu terytorialnego.” 

 

§ 19. 

Postanowienia końcowe. 

1. Wprowadzenie bilansu otwarcia w pierwszym roku stosowania programu 

komputerowego następuje wyłącznie „ręcznie” i również w tym przypadku należy sporządzić 

wydruk zestawienia obrotów i sald wprowadzonego bilansu otwarcia, jako sprawdzianu 

poprawności ciągłości i kompletności zapisów z zestawieniem obrotów i sald bilansu 

zamknięcia. 

2. Bilans otwarcia tworzony jest na podstawie automatycznego przenoszenia na początku 

roku następnego, sald kont figurujących na koniec roku obrotowego pod warunkiem, że jest 

możliwość stwierdzenia źródła pochodzenia zapisów pierwotnych z roku ubiegłego, a 

obowiązujący program zapewnia sprawdzenie prawidłowości przetwarzania danych i 

kompletności zapisów. 

3. Obowiązujące wydruki powinny zawierać zestawienie obrotów i sald bilansu otwarcia, 

które jednocześnie spełnia rolę sprawdzianu poprawności ciągłości i kompletności zapisów 

obrotów i sald bilansu zamknięcia z zestawieniem obrotów sald bilansu otwarcia. 

 

§ 20. 

Skarbnik Gminy zobowiązany jest do prowadzenia i bieżącego aktualizowania wykazu kont 

analitycznych do ustalonych planów kont syntetycznych.  
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Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 29/13 

Burmistrza  Mszczonowa  

z dnia 1 lipca 2013 r. 

 

 

Zakładowy plan  kont  dla budżetu Gminy Mszczonów 

 

Konta bilansowe 

Konto 133 - "Rachunek budżetu" 

 

Konto 133-2    „Lokaty overnight” 

Konto 133-5    „Rachunek budżetu gminy – Bank Spółdzielczy Biała Rawska” 

Konto 133-13    „Rachunek budżetu gminy- Weekend z Termami”  

Konto 133-17    „Rachunek budżetu gminy – „Geocom- Gminy geotermalne”                                 

Konto 133-22    „Rachunek budżetu gminy  - Poprawa jakości powietrza”  

     Konto 133-23     „Rachunek budżetu gminy  - Składowisko odpadów”  

     Konto 133-25    „Rachunek budżetu gminy  - Kanalizacja Grabce J” 

Konto 133-26    „Rachunek budżetu gminy  - Dziecięca Akademia Umiejętności SP M  

Konto 133-27    „Rachunek budżetu gminy  - Dziecięca Akademia Umiejętności SP M  

Konto 133-28    „Rachunek budżetu gminy  - Dziecięca Akademia Umiejętności SP L  

 Konto 133-29   „Rachunek budżetu gminy  - Dziecięca Akademia Umiejętności SP P  

Konto 133-30    „Rachunek budżetu gminy  - Inwestycje gminy Mszczonów” 

 

 

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych 

rachunkach budżetu. 

Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w 

związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie 

stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, 

natomiast różnicę wynikającą z błędu odnosi się na konto 245, jako "wpływy do 

wyjaśnienia". Różnicę tę wyksięgowuje się na podstawie dokumentu bankowego 

zawierającego sprostowanie błędu. 

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w 

tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu, oraz 

wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 

134. 

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, wypłaty dokonane 

bezpośrednio z rachunku bankowego w przypadku projektu  „Geocom- Gminy 

geotermalne”,w tym również wypłaty dokonane w ramach kredytu udzielonego przez bank na 

rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133), oraz wypłaty z tytułu spłaty kredytu 

przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. 

Na koncie 133 ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. Konto 

133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. 

Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma 

konta 133 - kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku 

budżetu. 
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Konto 134 - "Kredyty bankowe" 

Konto 134-3    Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie IB/01/2008 

Konto 134-3 -1 odsetki od   kredytu  w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie IB/01/2008 

 

Konto 134-4    Kredyt w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie IB/03/2011 

 

Konto 134-4-1    odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Pruszkowie IB/03/2011 

 

Konto 134-5    Kredyt w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie 

 

Konto 134-5-1    odsetki od kredytu w Banku Spółdzielczym w Mszczonowie 

 

Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu. 

Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu. 

Na stronie Ma konta 134 ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od 

kredytu bankowego. 

Konto 134 może wykazywać saldo Ma oznaczające zadłużenie z tytułów kredytów 

zaciągniętych na finansowanie budżetu (tj. kredyt i odsetki od kredytu). 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 134 powinna umożliwiać ustalenie stanu 

zadłużenia według umów kredytowych. 

 

Konto 135 - "Rachunek środków na niewygasające wydatki" 
Konto 135 służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków na 

niewygasające wydatki. 

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 Wn 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 Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku 

środków na niewygasające wydatki. 

 

Konto 140 - "Środki pieniężne w drodze" 
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym: 

1) środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te 

zostały przekazane w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte 

wyciągiem bankowym z datą następnego okresu sprawozdawczego; 

2) kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub 

bezpośrednio do banku z tytułu dochodów budżetowych w przypadku 

potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym okresie sprawozdawczym; 

3) przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w 

okresie sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku 

bieżącego budżetu w następnym okresie sprawozdawczym. 

Stosownie do przyjętej techniki księgowania środki pieniężne w drodze mogą być 

ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresów sprawozdawczych. 

Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 

stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 
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Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" 

Konto 222 – 1  „Rozliczenie dochodów budżetowych – Urząd Miejski” 

Konto 222 – 2 „Rozliczenie dochodów budżetowych – ZOPO” 

Konto 222 – 2- 1   „Rozliczenie dochodów budżetowych –  SP Mszczonów” 

Konto 222 – 2- 2 „Rozliczenie dochodów budżetowych –  SP Bobrowce” 

Konto 222 – 2- 3 „Rozliczenie dochodów budżetowych – SP Lutkówka” 

Konto 222 – 2- 4 „Rozliczenie dochodów budżetowych – SP Piekary” 

Konto 222 – 2- 5 „Rozliczenie dochodów budżetowych – SP Wręcza” 

Konto 222 – 2 – 6 „Rozliczenie dochodów budżetowych – SP Osuchów” 

Konto 222 – 2- 7  „Rozliczenie dochodów budżetowych – Gimnazjum 

 

Konto 222 – 3 „Rozliczenie dochodów budżetowych - OSIR” 

Konto 222 –4 „Rozliczenie dochodów budżetowych - MOPS” 

Konto 222 –4 – 11 „Rozliczenie dochodów budżetowych – MOPS – świadczenia rodzinne 

nienależnie pobrane ” 

Konto 222 –4 – 12 „Rozliczenie dochodów budżetowych – MOPS- świadczenia rodzinne 

nienależnie pobrane – odsetki ” 

Konto 222 –4 – 13 „Rozliczenie dochodów budżetowych – MOPS- fundusz 

alimentacyjny nienależnie pobrany” 

Konto 222 –4 – 14 „Rozliczenie dochodów budżetowych – MOPS- fundusz 

alimentacyjny nienależnie pobrany- odsetki” 

Konto 222 –4 – 16 „Rozliczenie dochodów budżetowych – MOPS- zasiłki stałe  

nienależnie pobrane” 

Konto 222 –4 – 17 „Rozliczenie dochodów budżetowych – MOPS- odsetki zasiłki stałe  

nienależnie pobrane” 

 

Konto 222 –5 „Rozliczenie dochodów budżetowych - GCI” 

Konto 222 – 6 „Rozliczenie dochodów budżetowych - Przedszkola” 

 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych 

przez te jednostki dochodów budżetowych. 

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki 

budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w wysokości 

Wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z  kontem 901. 

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, 

dokonane przez jednostki budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe, w 

korespondencji z kontem 133. 

Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu 

rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi oraz urzędami obsługującymi organy 

podatkowe z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów budżetowych. 

Konto 222 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych 

okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu. 

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki 

budżetowe i urzędy obsługujące organy podatkowe na rachunek budżetu, lecz nieobjętych 

okresowymi sprawozdaniami. 
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Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

 

Konto 223-1 - „Rozliczenie wydatków budżetowych  - Urząd Miejski” 

Konto 223-1 -2  „Rozliczenie wydatków budżetowych  - Poprawa jakości powietrza” 

Konto 223-1 -3  „Rozliczenie wydatków budżetowych  - Weekend z Termami 

Konto 223-1 -4  „Rozliczenie wydatków budżetowych  - projekt Geocom 

Konto 223-1 -6  „Rozliczenie wydatków – Składowisko odpadów” 

 

Konto 223-1 -11  „Rozliczenie wydatków –świadczenia rodzinne nienależnie pobrane- 

przekazane do MUW 

Konto 223-1 -12  „Rozliczenie wydatków – świadczenia rodzinne nienależnie pobrane – 

przekazane do MUW- odsetki 

Konto 223-1 -13  „Rozliczenie wydatków – fundusz alimentacyjny nienależnie pobrany 

Konto 223-1 -14  „Rozliczenie wydatków – fundusz alimentacyjny nienależnie pobrany – 

odsetki  

 

Konto 223-1 -15  „Rozliczenie wydatków – kanalizacja Grabce J. 

Konto 223-1-16  Zasiłki stałe nienależnie pobrane  

Konto 223-1-17  Zasiłki stałe nienależnie pobrane – odsetki  

Konto 223-1 -18  „Rozliczenie wydatków – Inwestycje gminy Mszczonów  

Konto 223-2 – „Rozliczenie wydatków budżetowych - ZOPO” 

 

Konto 223 – 2- 1   „Rozliczenie wydatków budżetowych –  SP Mszczonów” 

Konto 223 – 2- 2 „Rozliczenie wydatków budżetowych –  SP Bobrowce” 

Konto 223 – 2- 3 „Rozliczenie wydatków budżetowych – SP Lutkówka” 

Konto 223 – 2- 4 „Rozliczenie wydatków budżetowych – SP Piekary” 

Konto 223 – 2- 5 „Rozliczenie wydatków budżetowych – SP Wręcza” 

Konto 223 – 2 –6 „Rozliczenie wydatków budżetowych – SP Osuchów” 

 Konto 223 – 2- 7  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Gimnazjum 

 

Konto 223 – 2- 8  „Rozliczenie wydatków budżetowych -Punkty przedszkolne – środki 

unijne ” 

Konto 223 – 2- 9  „Rozliczenie wydatków budżetowych -Punkty przedszkolne – środki 

własne ” 

Konto 223 – 2- 14  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP M 495  

Konto 223 – 2- 15   „Rozliczenie wydatków budżetowych -  Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP M 495  

Konto 223 – 2- 16  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP M 495  

Konto 223 – 2- 17  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP M 208  

 

Konto 223 – 2- 18  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP M 208  
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Konto 223 – 2- 19  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP M 208  

 

Konto 223 – 2- 20  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP L  

 

Konto 223 – 2- 21  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP L  

Konto 223 – 2- 22  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP L  

 

Konto 223 – 2- 23  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP P  

 

Konto 223 – 2- 24  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP P  

Konto 223 – 2- 25  „Rozliczenie wydatków budżetowych – Dziecięca Akademia 

Umiejętności SP P  

 

Konto 223-3 – „Rozliczenie wydatków budżetowych - OSIR” 

Konto 223-4 – „Rozliczenie wydatków budżetowych - MOPS” 

Konto 223-4 –1  „ MOPS- Lepsze jutro młodych 

Konto 223-5 – „Rozliczenie wydatków budżetowych - GCI” 

Konto 223-5 –1 „Rozliczenie wydatków budżetowych – GCI  Otwarci na wiedzę –  

środki unijne ” 

Konto 223-5 –2 „Rozliczenie wydatków budżetowych – GCI Otwarci na wiedzę –  środki 

własne ” 

Konto 223-5 –3 „Rozliczenie wydatków budżetowych – GCI Ożywić historię środki 

unijne ” 

Konto 223-5 –4 „Rozliczenie wydatków budżetowych – GCI Ożywić historię” 

srodki własne ” 

 

Konto 223-6 – „Rozliczenie wydatków budżetowych - Przedszkola” 

 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych 

przez te jednostki wydatków budżetowych. 

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie 

wydatków jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133. 

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w 

wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 

902. 

Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu 

rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych na ich rachunki 

środków pieniężnych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków 

budżetowych. 

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek 

budżetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. 
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Konto 224 - "Rozrachunki budżetu" 

 

Konto 224 – 2 „Rozrachunki budżetu - MUW” 

Konto 224 – 4 „Rozrachunki budżetu – Ministerstwo Finansów” 

Konto 224 – 5 „Rozrachunki budżetu – US Żyrardów” 

Konto 224 – 6 „Rozrachunki budżetu – US Warszawa” 

Konto 224 – 7 „Rozrachunki budżetu – US inne” 

Konto 224 – 10 „Rozrachunki budżetu MUW – fundusz alimentacyjny” 

Konto 224 – 11 „Rozrachunki budżetu MUW – usługi specjalistyczne ” 

Konto 224 – 12 „Rozrachunki budżetu  - MUW- zaliczki alimentacyjne” 

Konto 224 – 13 „Rozrachunki budżetu  - MUW – dane adresowe” 

 

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 

1) rozliczeń dochodów budżetowych realizowanych przez urzędy skarbowe na 

rzecz budżetu jednostki samorządu terytorialnego; 

2) rozrachunków z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów; 

3) rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji; 

4) rozrachunków z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 

Ewidencja szczegółowa do konta 224 powinna umożliwić ustalenie stanu należności i 

zobowiązań według poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. 

Konto 224 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 224 - stan zobowiązań 

budżetu z tytułu pozostałych rozrachunków. 

 

Konto 225 - "Rozliczenie niewygasających wydatków" 

 Konto 225-1 - „Rozliczenie niewygasających wydatków   - Urząd Miejski” 

 Konto 225-2 - „Rozliczenie niewygasających wydatków   - ZGKIM  

 

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych 

przez te jednostki niewygasających wydatków. 

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie 

niewygasających wydatków jednostek budżetowych. 

Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe w 

korespondencji z kontem 904 oraz przelewy środków niewykorzystanych w korespondencji z 

kontem 135. 

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 Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków 

przekazanych jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków. 

 

Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki" 

Konto 240 – 1  „Pozostałe rozrachunki  - sumy do wyjaśnienia”  

Konto 240 – 5  „Pozostałe rozrachunki- Poprawa jakości powietrza” 

Konto 240 – 6  „Pozostałe rozrachunki- Składowisko odpadów” 

  Konto 240 – 8  „Pozostałe rozrachunki - Weekend z Termami” 

Konto 240 – 10  „Pozostałe rozrachunki - Adaptacja budynku ul. Kościuszki 

Konto 240 – 11  „Pozostałe rozrachunki – kanalizacja Grabce J.” 
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Konto 240 – 12  „Pozostałe rozrachunki – Dziecięca Akademia   SP M 208 

Konto 240 – 13  „Pozostałe rozrachunki – Dziecięca Akademia   SP M 495 

Konto 240 – 14  „Pozostałe rozrachunki – Dziecięca Akademia   SP L 

 

Konto 240 – 15  „Pozostałe rozrachunki – Dziecięca Akademia   SP P 

 

Konto 240 – 16  „Pozostałe rozrachunki – Inwestycje w gminie Mszczonów” 

 

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 Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu 

pozostałych rozrachunków. 

 

Konto 250 - "Należności finansowe" 

Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w 

szczególności z tytułu udzielonych pożyczek. 

Na stronie Wn konta 250 ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na 

stronie Ma - ich zmniejszenie. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanu należności z poszczególnymi kontrahentami według tytułów należności. 

Konto 250 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a 

saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności finansowych. 

 

Konto 260 - "Zobowiązania finansowe" 

Konto 260 – 1 „Zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych pożyczek w WFOŚIGW” 

Konto 260–2 „Zobowiązania finansowe z tytułu wyemitowanych obligacji 

komunalnych” 

 

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. 

Na stronie Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na 

stronie Ma ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. 

Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań 

finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

 

Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności" 
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. 

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących 

należności, a na stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. 

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 
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Konto 901 - "Dochody budżetu" 

 

Konto 901-1-2 „Dochody budżetu -  Poprawa jakości powietrza ” 

Konto 901-1-3 „Dochody budżetu – Weekend z Termami ” 

Konto 901-1-4 „Dochody budżetu – Geocom” 

Konto 901-1-6 „Dochody budżetu –Składowisko odpadów” 

Konto 901-1-10 „Dochody budżetu – Adaptacja bud. Maklakiewicza” 

Konto 901-2-8 „Dochody budżetu-Punkty przedszkolne środki unijne ” 

Konto 901-2-9 „Dochody budżetu- Punkty przedszkolne środki krajowe” 

Konto 901-2-14  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP M” 

Konto 901-2-15  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP M” 

Konto 901-2-16  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP M” 

Konto 901-2-17  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP M” 

Konto 901-2-18  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP M” 

Konto 901-2-19  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP M” 

 

Konto 901-2-20  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP L” 

Konto 901-2-21  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP L” 

Konto 901-2-22  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP L” 

 

Konto 901-2-23  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP P” 

 

Konto 901-2-24  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP P” 

 

Konto 901-2-25  „Dochody budżetu- Dziecięca Akademia SP P” 

 

Konto 901-4-1  „Dochody budżetu- lepsze jutro młodych” 

 

Konto 901-5-1  „Dochody budżetu – Otwarci na wiedzę  środki unijne” 

Konto 901-5-2  „Dochody budżetu – Otwarci na wiedzę   środki krajowe ” 

 

Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy 

dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. 

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu: 

1) na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek budżetowych, w 

korespondencji z kontem 222; 

2) na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego, w korespondencji z kontem 224; 

3) z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w 

korespondencji z kontem 224; 

4) z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z 

kontem 133; 

5) pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w 

korespondencji z kontem 133; 

6) pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem 133. 
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 901 powinna umożliwiać ustalenie stanu 

poszczególnych dochodów budżetu według podziałek planu finansowego. 

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 

dany rok. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961. 

 

Konto 902 - "Wydatki budżetu" 

Konto 902-1- 2  „Wydatki budżetu – Poprawa jakości powietrza” 

Konto 902-1- 3 „Weekend z Termami” 

Konto 902-1-4 „Wydatki budżetu – Projekt Geocom ” 

Konto 902-1-18 „Wydatki budżetu – Inwestycje gminy Mszczonów” 

Konto 902 –2-8  „Wydatki budżetu- Punkty przedszkolne ( unijne)” 

Konto 902 –2-9  „Wydatki budżetu- Punkty przedszkolne( własne)” 

Konto 902-2-14 „Wydatki budżetu - Dziecięca Akademia SP M 495” 

Konto 902-2-15 „Wydatki budżetu - Dziecięca Akademia SP M 495” 

Konto 902-2-20 „Wydatki budżetu - Dziecięca Akademia SP L” 

Konto 902-2-21 „Wydatki budżetu - Dziecięca Akademia SP L” 

Konto 902-2-23 „Wydatki budżetu - Dziecięca Akademia SP P” 

Konto 902-2-24 „Wydatki budżetu - Dziecięca Akademia SP P” 

 

 

    Konto 902 –4-1 „Lepsze jutro młodych”   

 

    Konto 902 –5-1 „Otwarci na wiedzę” 

     Konto 902 –5-2 „Otwarci na wiedzę” 

 

Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki: 

1) jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych, w 

korespondencji z kontem 223; 

2) realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń 

płatniczych, w korespondencji z kontem 134. 

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego na konto 961. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 902 powinna umożliwiać ustalenie stanu 

poszczególnych wydatków budżetu według podziałek klasyfikacji. 

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za 

dany rok. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961. 

 

Konto 903 - "Niewykonane wydatki" 
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w 

latach następnych. 

Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do 

realizacji w latach następnych w korespondencji z kontem 904. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 przenosi się na konto 961. 

 

Konto 904 - "Niewygasające wydatki" 
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Konto 904 –1-1 „Niewygasające  wydatki – Budowa chodnika Poniatowskiego 

Konto 904 –1-3 „Niewygasające  wydatki- Przebudowa wsi Bobrowce” 

Konto 904 –1-4 „Niewygasające  wydatki- Przebudowa wsi Piekary” 

Konto 904 –1-5 „Niewygasające  wydatki- Składowisko odpadów”  

Konto 904 –1-6 „Niewygasające  wydatki-  Budowa kanalizacji Grabce J.” 

 

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. 

Na stronie Wn konta 904 ujmuje się: 

1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających 

wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych w korespondencji z 

kontem 225; 

2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody 

budżetowe. 

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków. 

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających 

wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. 

Konto 909 - "Rozliczenia międzyokresowe" 

Konto 909-1 "Rozliczenia międzyokresowe- odsetki WFOŚIGW 

Konto 909-3-1 "Rozliczenia międzyokresowe- odsetki BS Pruszków  

Konto 909-4-1 "Rozliczenia międzyokresowe- odsetki BS Pruszków2011 

Konto 909-5-1 "Rozliczenia międzyokresowe- odsetki BS  Mszczonów 552/12 

 

 

Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. 

Na stronie Wn konta 909 ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki 

przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z 

kontami 134 lub 260), a na stronie Ma - przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych 

okresów (np.: subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku 

budżetowego). 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 909 powinna umożliwiać ustalenie stanu 

rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. 

Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. 

 

Konto 960 - "Skumulowane wyniki budżetu" 

 

Konto 960-1-1 Projekt Przebudowa ul. Sienkiewicza 

Konto 960-1-3 Weekend z Termami 

Konto 960-1-4 Projekt Geocom 

Konto 960-1-5 Projekt Budowa bieżni, trybun we wsi Osuchów  

 

Konto 960-2-8 Projekt Punkty przedszkolne ( ZOPO) 

Konto 960-2-10 Indywidualizacja procesu nauczania” 

Konto 960-2-11 Indywidualizacja procesu nauczania” 

 

Konto 960-4-1 Projekt Lepsze Jutro Młodych  

 

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu 

terytorialnego. 
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Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia 

lub zwiększenia skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego. 

W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia 

sprawozdania z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie sald kont 961 i 962. Konto 

960 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. 

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 - 

stan skumulowanej nadwyżki budżetu. 

 

Konto 961 - "Wynik wykonania budżetu" 

 

Konto 961-1-2  Poprawa jakości powietrza 

Konto 961-1-3 Weekend z Termami 

Konto 961-1-4 Projekt Geocom 

Konto 961-1-6 Składowisko odpadów 

Konto 961-1-10 Adaptacja bud. Maklakiewicza 

Konto 961-1-15  Budowa kanalizacji Grabce J. 

 

Konto 961-2-8 Projekt Punkty przedszkolne ( ZOPO) 

Konto 961-2-9 Projekt Punkty przedszkolne ( ZOPO) 

Konto 961-2-10 Indywidualizacja procesu nauczania” 

Konto 961-2-11 Indywidualizacja procesu nauczania” 

 

Konto 961-2-12 Różne style – jeden taniec  

 

Konto 961-2-13 Różne style – jeden taniec  

 

Konto 961-2-15 Dziecięca Akademia SP M” 

Konto 961-2-22 Dziecięca Akademia SP M” 

Konto 961-2-23 Dziecięca Akademia SP L” 

Konto 961-2-24 Dziecięca Akademia SP P” 

 

Konto 961-4-1 Projekt Lepsze Jutro Młodych ( MOPS) 

 

     Konto 961-5-1 Otwarci na wiedzę (GCI)  

     Konto 961-5-3 Ożywić historię  

     Konto 961-5-4 Ożywić historię  

 

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie 

poniesionych w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902, 

oraz niewykonanych wydatków, w korespondencji z kontem 903. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie 

zrealizowanych w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 

901. 

W ewidencji szczegółowej do konta 961 wyodrębnia się źródła zwiększeń i rodzaje 

zmniejszeń wyniku wykonania budżetu stosownie do potrzeb sprawozdawczości. 

Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan 

deficytu budżetu, a saldo Ma stan nadwyżki. 
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W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 

961 przenosi się na konto 960. 

 

Konto 962 - "Wynik na pozostałych operacjach" 
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik 

wykonania budżetu. 

Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty 

operacyjne związane z operacjami budżetowymi. 

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 Wn 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. 

Konta pozabilansowe 

 

Konto 991 - "Planowane dochody budżetu" 
Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian. 

Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. 

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 sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn 

konta 991. 

 

Konto 992 - "Planowane wydatki budżetu" 
Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian. 

Na stronie Wn 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 

budżetowych lub wydatki zablokowane. 

Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma 

konta 992. 

 

Konto 993 - "Rozliczenia z innymi budżetami" 
Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, 

które nie podlegają ewidencji na kontach bilansowych. 

Na stronie Wn ujmuje się należności z innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec 

innych budżetów. 

Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty 

należności otrzymane z innych budżetów. 

Konto 993 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności z innych budżetów, a saldo Ma konta 993 - stan 

zobowiązań. 
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Załącznik Nr 3  

do Zarządzenia Nr 29  /13  

Burmistrza  Mszczonowa 

z dnia 1 lipca 2013 r.    

 

Zakładowy plan  kont  dla Urzędu Miejskiego w Mszczonowie 

 

Konta bilansowe 

Konto 011 - "Środki trwałe" 

011 -0    grunty 

011-1 – budynki, budowle 

011-2 – urządzenia techniczne, maszyny 

011-3 – środki transportu 

011-4 – inne środki trwałe, wyposażenie 

 

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

środków trwałych związanych z wykonywaną działalnością jednostki, które nie podlegają 

ujęciu na kontach: 013. 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i 

wartości początkowej środków trwałych, z wyjątkiem umorzenia środków trwałych, które 

ujmuje się na koncie 071. 

Na stronie Wn konta 011 ujmuje się w szczególności: 

1) przychody nowych lub używanych środków trwałych pochodzących z 

zakupu gotowych środków trwałych lub inwestycji oraz wartość ulepszeń 

zwiększających wartość początkową środków trwałych; 

2) przychody środków trwałych nowo ujawnionych; 

3) nieodpłatne przyjęcie środków trwałych; 

4) zwiększenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na skutek 

aktualizacji ich wyceny. 

Na stronie Ma konta 011 ujmuje się w szczególności: 

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek ich likwidacji, z powodu 

zniszczenia, zużycia, sprzedaży oraz nieodpłatnego przekazania; 

2) ujawnione niedobory środków trwałych; 

3) zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych dokonywane na 

skutek aktualizacji ich wyceny. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 011 powinna umożliwić: 

1) ustalenie wartości początkowej poszczególnych obiektów środków 

trwałych; 

2) ustalenie osób lub komórek organizacyjnych, którym powierzono środki 

trwałe; 

3) należyte obliczenie umorzenia i amortyzacji. 

Konto 011 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wartości 

początkowej. 

 

 

Konto 013 - "Pozostałe środki trwałe” 

013-1 – pozostałe środki trwałe -  Urząd Miejski 
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013-2 - pozostałe środki trwałe  - świetlica terapeutyczna 

013-3 - pozostałe środki trwałe – OSP 

013-4 - pozostałe środki trwałe – punkt rehabilitacji w Osuchowie 

Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach: 011,wydanych do używania na 

potrzeby działalności jednostki, które podlegają umorzeniu lub amortyzacji w pełnej wartości 

w miesiącu wydania do używania. 

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i 

wartości początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z 

wyjątkiem umorzenia ujmowanego na koncie 072. 

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności: 

1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji; 

2) nadwyżki środków trwałych w używaniu; 

3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych. 

Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności: 

1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia, 

zużycia, sprzedaży, nieodpłatnego przekazania; 

2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 powinna umożliwić ustalenie wartości 

początkowej środków trwałych oddanych do używania oraz osób, u których znajdują się 

środki trwałe, lub komórek organizacyjnych, w których znajdują się środki trwałe. 

Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących 

się w używaniu w wartości początkowej. 

 

Konto 020 - "Wartości niematerialne i prawne" 
Konto 020 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej 

wartości niematerialnych i prawnych. 

Na stronie Wn konta 020 ujmuje się wszelkie zwiększenia, a na stronie Ma - wszelkie 

zmniejszenia stanu wartości początkowej wartości niematerialnych i prawnych, z wyjątkiem 

umorzenia ujmowanego na kontach 071 i 072. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 020 powinna umożliwić należyte obliczanie 

umorzenia wartości niematerialnych i prawnych, podział według ich tytułów i osób 

odpowiedzialnych. 

Konto 020 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan wartości niematerialnych i 

prawnych w wartości początkowej. 

 

Konto 030 - "Długoterminowe aktywa finansowe" 

030-1   akcje Geotermia Mazowiecka S.A. 

030-2   udział w Spółdzielni Mieszkaniowej w Mszczonowie 

030-3   aport rzeczowy w Geotermii Mazowieckiej S.A. 

030-4   udziały w Mazowieckim Funduszu Poręczeń Kredytowych    

030-5   udziały w Mazowieckiej Agencji Energetycznej 

 

 

Konto 030 służy do ewidencji długoterminowych aktywów finansowych, w szczególności 

akcji i innych długoterminowych aktywów finansowych, o terminie wykupu dłuższym niż 

rok. 

Na stronie Wn konta 030 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu 

długoterminowych aktywów finansowych. 
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Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 030 powinna zapewnić ustalenie wartości 

poszczególnych składników długoterminowych aktywów finansowych według tytułów. 

Konto 030 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych aktywów 

finansowych.", 

 

Konto 071 - "Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych" 

071 –    umorzenie środków trwałych 

071-1 – umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, w tym  programów 

komputerowych 

 

Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek 

amortyzacyjnych stosowanych przez jednostkę. 

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. 

Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia 

wartości początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach 

do kont 011 i 020. Do kont: 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję 

szczegółową. 

Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków 

trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Konto 072 - "Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych  oraz zbiorów bibliotecznych „ 

Konto 072-1 „Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych, w tym programów 

komputerowych” 

 

Konto 072 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych, podlegających umorzeniu 

jednorazowo w pełnej wartości, w miesiącu wydania ich do używania. 

Umorzenie jest księgowane w korespondencji z kontem 401. 

Na stronie Ma konta 072 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia 

wartości początkowej środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych. 

Na stronie Wn konta 072 ujmuje się umorzenie środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych Na stronie Ma konta 072 ujmuje się odpisy umorzenia nowych, wydanych do 

używania środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych obciążających 

odpowiednie koszty, dotyczące nadwyżek środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych, dotyczące środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych . 

Konto 072 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości początkowej 

środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych umorzonych w pełnej wartości w 

miesiącu wydania ich do używania. 

 

Konto 073 - "Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe" 
Konto 073 służy do ewidencji odpisów aktualizujących długoterminowe aktywa finansowe. 

Konto może wykazywać saldo Ma, które oznacza wartość odpisów aktualizujących 

długoterminowe aktywa finansowe. 

 

Konto 080 - "Środki trwałe w budowie (inwestycje)" 

 

Konto 080-3     „Inwestycje w gminie Mszczonów”   
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Konto 080-4-46 „Racjonalna gospodarka wodą” 

Konto 080-5-46 „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni” 

Konto 080-10-44 „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów ” 

Konto 080-12-23 „Przebudowa ul. Poniatowskiego, Bagno” 

Konto 080-14-47 „Poprawa jakości powietrza” 

Konto 080 -17-55 „Weekend z Termami 

Konto 080- 19-75 „Budowa placu zabaw w Bobrowcach” 

Konto 080-18-75 „Budowa placu zabaw we Wręczy” 

 

Konto 080 służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia 

kosztów środków trwałych w budowie na uzyskane efekty inwestycyjne. 

Na stronie Wn konta 080 ujmuje się w szczególności: 

1) poniesione koszty dotyczące środków trwałych w budowie w ramach 

prowadzonych inwestycji zarówno przez obcych wykonawców, jak i 

we własnym imieniu; 

2) poniesione koszty dotyczące przekazanych do montażu, lecz jeszcze 

nieoddanych do używania maszyn, urządzeń oraz innych 

przedmiotów, zakupionych od kontrahentów oraz wytworzonych w 

ramach własnej działalności gospodarczej; 

3) poniesione koszty ulepszenia środka trwałego (przebudowa, 

rozbudowa, rekonstrukcja, adaptacja lub modernizacja), które 

powodują zwiększenie wartości użytkowej środka trwałego. 

Na stronie Ma konta 080 ujmuje się wartość uzyskanych efektów, w szczególności: 

1) środków trwałych; 

2) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych w 

budowie. 

Na koncie 080 można księgować również rozliczenie kosztów dotyczących zakupów 

gotowych środków trwałych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 080 powinna zapewnić co najmniej 

wyodrębnienie kosztów środków trwałych w budowie według poszczególnych rodzajów 

efektów inwestycyjnych oraz skalkulowanie ceny nabycia lub kosztu wytworzenia 

poszczególnych obiektów środków trwałych. 

Konto 080 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość kosztów środków trwałych w 

budowie i ulepszeń. 

 

 

Konto 101 - "Kasa" 

101 -1 – dochody z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi  

101 – pozostałe dochody i wydatki budżetowe 
Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasach 

jednostki. 

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma 

- rozchody gotówki i niedobory kasowe. 

Wartość konta 101 koryguje się o różnice kursowe dotyczące gotówki w walucie obcej. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 101 powinna umożliwić ustalenie: 

1) stanu gotówki w walucie polskiej; 

2) stanu gotówki w walucie zagranicznej, wyrażonego w walucie polskiej i 

obcej, z podziałem na poszczególne waluty obce; 
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3) wartości gotówki powierzonej poszczególnym osobom za nią 

odpowiedzialnym. 

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie. 

 

Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki" 

130-1 – rachunek bieżący – dochody Urzędu Miejskiego 

130-2 – rachunek bieżący – wydatki Urzędu Miejskiego   

130- 3 - „Inwestycje w gminie Mszczonów”   

130-4 – rachunek kosztów (środki własne)  BGK  

130-5 – rachunek prefinansowania w BGK  

130-6    Budowa kanalizacji sanitarnej i oczyszczalni ścieków 

130- 8   Poprawa jakości powietrza 

130-9   „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów ” 

 

 

Konto 130 - "Rachunek bieżący jednostki" 
Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku 

bankowym z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem 

finansowym. 

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: 

1) otrzymanych na realizację wydatków budżetowych zgodnie z planem 

finansowym oraz dla dysponentów niższego stopnia, w 

korespondencji z kontem 223; 

2) z tytułu zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych 

(ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji dochodów 

budżetowych), w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym 

właściwym kontem. 

Na stronie Ma konta 130 ujmuje się: 

1) zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym 

jednostki, jak również środki pobrane do kasy na realizację wydatków 

budżetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacji 

wydatków budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami 

zespołów: 1, 2, 3, 4, 7 lub 8; 

2) okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w 

korespondencji z kontem 222; 

3) okresowe przelewy środków pieniężnych dla dysponentów niższego 

stopnia (ewidencja szczegółowa według dysponentów, którym 

przelano środki pieniężne), w korespondencji z kontem 223. 

Zapisy na koncie 130 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z 

czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów między jednostką a bankiem. 

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych 

zapisów, zwrotów nadpłat, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny. 

Ewidencja szczegółowa do konta 130 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

dochodów i wydatków budżetowych. 

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku 

bieżącym jednostki budżetowej. Saldo konta 130 jest równe saldu sald wynikających z 

ewidencji szczegółowej prowadzonej dla kont: 

1) wydatków budżetowych; konto 130 w zakresie wydatków 

budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan 
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środków pieniężnych otrzymanych na realizację wydatków 

budżetowych, a niewykorzystanych do końca roku; 

2) dochodów budżetowych; konto 130 w zakresie dochodów 

budżetowych może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan 

środków pieniężnych z tytułu zrealizowanych dochodów 

budżetowych, które do końca roku nie zostały przelane do budżetu. 

Saldo konta 130 ulega likwidacji przez księgowanie: 

1) przelewu środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w 

korespondencji z kontem 223; 

2) przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, lecz 

nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 222. 

 

Konto 135 - "Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia" 
Konto 135 służy do ewidencji środków funduszy specjalnego przeznaczenia, a w 

szczególności zakładowego funduszu świadczeń socjalnych i innych funduszy, którymi 

dysponuje jednostka. 

Na stronie Wn konta 135 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunki bankowe, a na 

stronie Ma - wypłaty środków z rachunków bankowych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 135 powinna umożliwić ustalenie stanu środków każdego 

funduszu. 

Konto 135 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na 

rachunkach bankowych funduszy. 

 

Konto 139 - "Inne rachunki bankowe" 
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych na 

innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące, w tym na rachunkach pomocniczych i 

rachunkach specjalnego przeznaczenia. 

Na koncie 139 prowadzi się w szczególności ewidencję obrotów na wyodrębnionych 

rachunkach bankowych: 

1) czeków potwierdzonych; 

2) sum depozytowych; 

3) sum na zlecenie; 

4) środków obcych na inwestycje. 

Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w 

związku, z czym musi zachodzić pełna zgodność zapisów konta 139 między księgowością 

jednostki a księgowością banku. 

Na stronie Wn konta 139 ujmuje się wpływy wydzielonych środków pieniężnych z 

rachunków bieżących, sum depozytowych i na zlecenie. 

Na stronie Ma konta 139 ujmuje się wypłaty środków pieniężnych dokonane z wydzielonych 

rachunków bankowych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 139 powinna zapewnić ustalenie stanu środków 

pieniężnych dla każdego wydzielonego rachunku bankowego, a także według kontrahentów. 

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 

znajdujących się na innych rachunkach bankowych. 

 

Konto 140 - "Krótkoterminowe aktywa finansowe" 
Konto 140 służy do ewidencji krótkoterminowych aktywów finansowych, w szczególności 

akcji, udziałów i innych papierów wartościowych wyrażonych zarówno w walucie polskiej, 

jak też w walutach obcych. 
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Na stronie Wn konta 140 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu 

krótkoterminowych aktywów finansowych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 140 powinna umożliwić ustalenie; 

1) poszczególnych składników krótkoterminowych aktywów 

finansowych; 

2) stanu poszczególnych krótkoterminowych aktywów finansowych 

wyrażonego w walucie polskiej i obcej, z podziałem na poszczególne 

waluty obce; 

3) wartości krótkoterminowych aktywów finansowych powierzonych 

poszczególnym osobom za nie odpowiedzialnym. 

Konto 140 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan krótkoterminowych aktywów 

finansowych.", 

 

 

Konto 141 - "Środki pieniężne w drodze" 

Konto 141 -1 "Środki pieniężne w drodze- wydatki" 

Konto 141 -2 "Środki pieniężne w drodze- dochody" 

 

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze. 

Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na 

stronie Ma - zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 

Stosownie do przyjętej techniki księgowania, środki pieniężne w drodze mogą być 

ewidencjonowane na bieżąco lub tylko na przełomie okresu sprawozdawczego. 

Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 

  

Konto 201 - "Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" 

 

Analityka konta 201 jako księga pomocnicza  prowadzona jest w systemie finansowo- 

księgowym.  

 

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu 

dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji 

gwarancyjnych, a także należności z tytułu przychodów finansowych. Na koncie 201 nie 

ujmuje się należności jednostek zaliczanych do dochodów budżetowych, które są ujmowane 

na koncie 221. 

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz za spłatę i zmniejszenie 

zobowiązań, a uznaje się za powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i 

roszczeń. 

Ewidencja szczegółowa do konta 201 może być prowadzona według podziałek klasyfikacji 

budżetowej oraz powinna zapewnić możliwość ustalenia należności i zobowiązań krajowych i 

zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. 

Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - 

stan zobowiązań. 

 

Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych" 

 

Konto 221-11-1  „Należności- podatek od nieruchomości  osoby prawne  ” 

Konto 221-11-2  „Należności- podatek od nieruchomości  os.pr. ” 

 

Konto 221-12-1  „Należności- podatek rolny  osoby prawne  ” 
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Konto 221-12-2  „Należności- podatek rolny  os. pr.   ” 

 

Konto 221-13-1  „Należności- podatek leśny  osoby prawne  ” 

Konto 221-13-2  „Należności- podatek leśny os.pr ” 

 

Konto 221-14-1  „Należności- podatek od nieruchomości  osoby fizyczne ” 

Konto 221-14-2  „Należności- podatek od nieruchomości  os.fiz” 

 

Konto 221-15-1  „Należności- podatek rolny  osoby fizyczne ” 

Konto 221-15-2  „Należności- podatek rolny os.fiz.” 

 

Konto 221-16-1  „Należności- podatek leśny osoby fizyczne ” 

Konto 221-16-2  „Należności- podatek leśny os.fiz” 

 

Konto 221-21-1 „Należności  - Dzierżawa” 

Konto 221-21-2 „Należności  - Dzierżawa” 

 

 

Konto 221-25- 1 „Należności  - Użytkowanie wieczyste” 

Konto 221-25-2 „Należności  - Użytkowanie wieczyste” 

Konto 221-31-1  „Należności- opłata za posiadanie psa” 

 

Konto 221-31-2  „Należności- opłata za posiadanie psa” 

 

Konto 221-34-1  „Należności – odbiór odpadów komunalnych” 

 

Konto 221-34-2  „Należności – odbiór odpadów komunalnych” 

 

Konto 221-35 „Należności – opłata za gospodarowanie  odpadami komunalnymi” 

 

Konto 221-41-1  „Należności- podatek od środków transportu – osoby prawne” 

Konto 221-41-2  „Należności- podatek od środków transportu os.pr” 

 

Konto 221-42-1  „Należności- podatek od środków transportu – osoby fizyczne” 

 

Konto 221-42-1  „Należności- podatek od środków transportu – os.fiz” 

 

Konto 221-62-1  „Należności- czynsz” 

 

Konto 221-62-2  „Należności- czynsz” 

 

Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek z tytułu dochodów budżetowych. 

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się ustalone należności z tytułu dochodów budżetowych i 

zwroty nadpłat. 

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych oraz 

odpisy (zmniejszenia) należności. 
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Na koncie 221 ujmuje się również należności z tytułu podatków pobieranych przez właściwe 

organy. Zapisy z tego tytułu mogą być dokonywane na koniec okresów sprawozdawczych na 

podstawie sprawozdań z ewidencji podatkowej (zaległości i nadpłaty). 

Ewidencja szczegółowa do konta 221 powinna być prowadzona według dłużników i 

podziałek klasyfikacji budżetowej oraz budżetów, których należności dotyczą. 

Konto 221 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności z tytułu 

dochodów budżetowych, a saldo Ma - stan zobowiązań jednostki budżetowej z tytułu nadpłat 

w tych dochodach. 

 

Konto 222 - "Rozliczenie dochodów budżetowych" 

Konto 222-1  – „Rozliczenie dochodów budżetowych – organ” 

 

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w 

korespondencji odpowiednio z kontem 130. 

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne 

przeksięgowania zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie 

sprawozdań budżetowych. 

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych 

zrealizowanych, lecz nieprzelanych do budżetu. 

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów 

budżetowych pobranych, lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130. 

 

Konto 223 - "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

 

Konto 223  – „Rozliczenie wydatków budżetowych  Urzędu Miejskiego   

Konto 223 -2 – „Rozliczenie wydatków  niewygasających”  

Konto 223-3  – „Rozliczenie wydatków budżetowych – projekt Geocom ” 

Konto 223-4  – „Rozliczenie wydatków budżetowych – Inwestycje w gminie Mszczonów 

”  

Konto 223 – 6 – „Rozliczenie wydatków budżetowych- Poprawa jakości powietrza”  

Konto 223-7  – „Rozliczenie wydatków budżetowych  - Budowa kanalizacji sanitarnej i 

modernizacja oczyszczalni”  

Konto 223-10  – „Rozliczenie wydatków budżetowych  Zamknięcie oraz rekultywacja 

składowiska odpadów ” 

 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków 

budżetowych, w tym wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów 

realizowanych ze środków europejskich. 

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności: 

1) w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeniesienia, na 

podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków 

budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach 

współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków 

europejskich na konto 800; 

2) okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków 

budżetowych oraz wydatków w ramach współfinansowania 
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programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w 

korespondencji z kontem 130. 

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności: 

1) okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie 

wydatków budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach 

współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków 

europejskich, w korespondencji z kontem 130; 

2) okresowe wpływy środków pieniężnych przeznaczonych dla 

dysponentów niższego stopnia, w korespondencji z kontem 130. 

W samorządowych jednostkach budżetowych na koncie 223 ujmuje się również operacje 

związane z przepływami środków europejskich w zakresie, w którym środki te stanowią 

dochody jednostek samorządu terytorialnego. 

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych 

na pokrycie wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych do końca roku. 

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta 

wyższego stopnia środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji 

z kontem 130.", 

 

Konto 224 - "Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu środków 

europejskich" 

 

Konto 224 -1 – „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych - MOK” 

Konto 224 –2 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych - MBP” 

Konto 224 –3 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych - ZGKIM” 

Konto 224 –4 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych – Starostwo Powiatowe” 

 

Konto 224 –5 „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych- OSP Osuchów 

Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji 

budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje zarządzające i pośredniczące 

płatności z udżetu środków europejskich. 

Na stronie Wn konta 224 ujmuje się w szczególności: 

1) wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, w korespondencji z 

kontem 130; 

Na stronie Ma konta 224 ujmuje się w szczególności: 

1) wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w korespondencji z 

kontem 810; 

2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za rozliczone, 

w korespondencji z kontami 810 ; 

3) wartość dotacji zwróconych w tym samym roku budżetowym, w 

korespondencji z kontem 130. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia 

wartości przekazanych dotacji oraz zaliczek z tytułu płatności z budżetu środków 

europejskich według jednostek oraz przeznaczenia tych środków. 

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów 

budżetowych, są ujmowane na koncie 221. 

 

Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami" 

225-1 – podatek dochodowy od wynagrodzeń 

225-2 – podatek dochodowy od umów zleceń 
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225-3 – podatek VAT 

225-4 – dane adresowe  

 

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami w szczególności z tytułu dotacji, 

podatków, nadwyżek środków obrotowych, nadpłat w rozliczeniach z budżetami. 

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma - 

zobowiązania wobec budżetów i wpłaty od budżetów. 

Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

należności i zobowiązań według każdego z tytułów rozrachunków z budżetem odrębnie. 

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 

zobowiązań wobec budżetów. 

 

Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe" 

 

Konto 226-1 – Należności z tytułu przyłączy wodociągowych Długowizna 
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń 

z budżetem. 

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności długoterminowe należności, w 

korespondencji z kontem 840, a także przeniesienie należności krótkoterminowych do 

długoterminowych, w korespondencji z kontem 221. 

Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności przeniesienie należności 

długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany rok, w 

korespondencji z kontem 221. 

Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość długoterminowych należności. 

Ewidencja szczegółowa do konta 226 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

poszczególnych należności budżetowych. 

 

 

Konto 229 - "Pozostałe rozrachunki publicznoprawne" 

229 – pozostałe rozrachunki publiczno-prawne – ZUS 

 

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a 

w szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. 

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na 

stronie Ma - zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków 

publicznoprawnych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanu należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi są 

dokonywane rozliczenia. 

Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 

zobowiązań. 

 

Konto 231 - "Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń" 
Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z 

tytułu wypłat pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczonych, zgodnie z odrębnymi 

przepisami, do wynagrodzeń, a w szczególności należności za pracę wykonywaną na 

podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych 

umów zgodnie z odrębnymi przepisami. 

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności: 

1) wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń; 
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2) wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń; 

3) wartość wydanych świadczeń rzeczowych zaliczanych do wynagrodzeń; 

4) potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. 

Na stronie Ma konta 231 ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu 

wynagrodzeń. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanów należności i zobowiązań z tytułu wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do 

wynagrodzeń. 

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma - stan 

zobowiązań jednostki z tytułu wynagrodzeń. 

 

Konto 234 - "Pozostałe rozrachunki z pracownikami" 

Analityka konta 234 jako księga pomocnicza  prowadzona jest w systemie finansowo- 

księgowym . 

 

Konto 234 służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z 

innych tytułów niż wynagrodzenia. 

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się w szczególności: 

1) wypłacone pracownikom zaliczki i sumy do rozliczenia na wydatki 

obciążające jednostkę; 

2) należności od pracowników z tytułu dokonanych przez jednostkę świadczeń 

odpłatnych; 

3) należności z tytułu pożyczek z zakładowego funduszu świadczeń 

socjalnych; 

4) należności i roszczenia od pracowników z tytułu niedoborów i szkód; 

5) zapłacone zobowiązania wobec pracowników. 

Na stronie Ma konta 234 ujmuje się w szczególności: 

1) wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki; 

2) rozliczone zaliczki i zwroty środków pieniężnych; 

3) wpływy należności od pracowników. 

Zaliczki wypłacone pracownikom w walutach obcych można ujmować, do czasu ich 

rozliczenia, w równowartości waluty polskiej ustalonej przy wypłacie zaliczki. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 234 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

stanu należności, roszczeń i zobowiązań według tytułów rozrachunków. 

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo 

Ma - stan zobowiązań wobec pracowników. 

 

Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki" 

240-1 – potrącenia od wynagrodzeń – Grupowe ubezpieczenie Generali 

240-2 – potrącenia od wynagrodzeń – PKZP 

240-3 – potrącenia od wynagrodzeń – ZFŚS 

240-4 – pozostałe rozrachunki – inne potrącenia od wynagrodzeń 

240-5 – pozostałe rozrachunki- różne rozliczenia 

240-6 – pozostałe rozrachunki- projekt Geocom 

    240-7 – pozostałe rozrachunki – sumy do wyjaśnienia 

    240-8 – pozostałe rozrachunki - UM 
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Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz 

zobowiązań nieobjętych ewidencją na kontach 201-234. Konto 240 może być używane 

również do ewidencji pożyczek i różnego rodzaju rozliczeń, a także krótko- i 

długoterminowych należności funduszy celowych. 

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i 

zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie 

należności i roszczeń. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie 

rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów. 

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - 

stan zobowiązań. 

 

 

Konto 245 - "Wpływy do wyjaśnienia" 
Konto służy do ewidencji wpłaconych, a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty. 

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat. 

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan niewyjaśnionych wpłat.", 

 

Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności" 
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. Na stronie Wn konta 290 

ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności, a na stronie Ma - 

zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. 

Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 

 

Konto 310 - "Materiały" 
Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów, w tym także opakowań i odpadków, 

znajdujących się w magazynach własnych i obcych oraz we własnym i obcym przerobie. 

Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów, a 

na stronie Ma - jego zmniejszenia. 

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach 

zakupu, nabycia lub w stałych cenach ewidencyjnych. 

 

Konto 400 - "Amortyzacja" 
Konto 400 służy do ewidencji naliczonych odpisów amortyzacji od środków trwałych i 

wartości niematerialnych i prawnych, od których odpisy umorzeniowe są dokonywane 

stopniowo według stawek amortyzacyjnych. 

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta 

400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyzacyjnych oraz przeniesienie w 

końcu roku salda konta na wynik finansowy. 

Konto 400 może wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokość 

poniesionych kosztów amortyzacji. Saldo konta 400 przenosi się w końcu roku obrotowego 

na konto 860. 

 

Konto 401 - "Zużycie materiałów i energii" 
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności 

podstawowej, pomocniczej i ogólnego zarządu. 

Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a 

na stronie Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia 
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materiałów i energii oraz na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku 

kosztów zużycia materiałów i energii na konto 860. 

 

Konto 402 - "Usługi obce" 
Konto 402 służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz 

działalności podstawowej jednostki. 

Na stronie Wn konta 402 ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 

402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie 

kosztów usług obcych na konto 860. 

 

Konto 403 - "Podatki i opłaty" 
Konto 403 służy do ewidencji w szczególności kosztów z tytułu podatku akcyzowego, 

podatku od nieruchomości i podatku od środków transportu, podatku od czynności 

cywilnoprawnych oraz opłat o charakterze podatkowym, a także opłaty notarialnej, opłaty 

skarbowej i opłaty administracyjnej. 

Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się 

zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego 

tytułu na konto 860. 

 

Konto 404 - "Wynagrodzenia" 
Konto 404 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń z 

pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, 

umowy zlecenia, umowy o dzieło, umowy agencyjnej i innych umów zgodnie z odrębnymi 

przepisami. 

Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego pracownikom i innym osobom fizycznym 

wynagrodzenia brutto (tj. bez potrąceń z różnych tytułów dokonywanych na listach płac). 

Na stronie Ma księguje się korekty uprzednio zewidencjonowanych kosztów działalności 

podstawowej z tytułu wynagrodzeń oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860. 

 

 

Konto 405 - "Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia" 
Konto 405 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej z tytułu różnego rodzaju 

świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. 

Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu ubezpieczeń społecznych i 

świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, umowy o dzieło i innych umów, które nie są zaliczane do wynagrodzeń. 

Na stronie Ma konta ujmuje się zmniejszenie kosztów z tytułu ubezpieczenia społecznego i 

świadczeń na rzecz pracowników i osób fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy o 

pracę, umowy o dzieło i innych umów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860. 

 

Konto 409 - "Pozostałe koszty rodzajowe" 
Konto 409 służy do ewidencji kosztów działalności podstawowej, które nie kwalifikują się do 

ujęcia na kontach 400-405. Na koncie tym ujmuje się w szczególności zwroty wydatków za 

używanie samochodów prywatnych pracowników do zadań służbowych, koszty krajowych i 

zagranicznych podróży służbowych, koszty ubezpieczeń majątkowych i osobowych, odprawy 

z tytułu wypadków przy pracy oraz innych kosztów niezaliczanych do kosztów działalności 

finansowej i pozostałych kosztów operacyjnych. 
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Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ich 

zmniejszenie oraz na dzień bilansowy ujmuje się przeniesienie poniesionych kosztów na 

konto 860. 

 

 

Konto 490 - "Rozliczenie kosztów" 

Służy do ewidencji kosztów rozliczanych w innych okresach niż je poniesiono. 

 

Konto 550 - "Koszty zarządu" 
Konto 550 służy do ewidencji wyodrębnionych kosztów związanych z zarządzaniem 

jednostką jako całością (kosztów ogólnoadministracyjnych) oraz kosztów ogólnych 

dotyczących danej jednostki jako całości (w szczególności utrzymanie terenu, straż 

przemysłowa i przeciwpożarowa). 

Na stronie Wn konta 550 ujmuje się koszty proste oraz koszty złożone, w szczególności 

koszty świadczeń działalności pomocniczej, a także zużycie materiałów, towarów i 

produktów na potrzeby reprezentacji i reklamy. 

Na stronie Ma konta 550 ujmuje się przeniesienie kosztów działalności zarządu na konto 490. 

Do konta 550 może być prowadzona ewidencja szczegółowa umożliwiająca ustalenie 

struktury kosztów zarządu w sposób ułatwiający ich analizę i kontrolę. 

Konto 550 nie może wykazywać salda na koniec roku.", 

 

Konto 640 - "Rozliczenia międzyokresowe kosztów" 
Konto 640 służy do ewidencji kosztów przyszłych okresów (rozliczenia czynne) oraz rezerw 

na wydatki przyszłych okresów (rozliczenia bierne). 

Na stronie Wn konta 640 ujmuje się koszty proste i złożone poniesione w okresie 

sprawozdawczym, a dotyczące przyszłych okresów, oraz wydatki poniesione w okresie 

sprawozdawczym, na które utworzono w okresach poprzednich rezerwę. 

Na stronie Ma konta 640 ujmuje się utworzenie rezerwy na wydatki przyszłych okresów oraz 

zaliczenie do kosztów okresu sprawozdawczego kosztów poniesionych w okresach 

poprzednich. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 640 powinna umożliwić ustalenie: 

1) wysokości tych kosztów zakupu, które podlegają rozliczeniu w czasie; 

2) wysokości innych rozliczeń międzyokresowych kosztów z dalszym 

podziałem według ich tytułów. 

Saldo Wn konta 640 wyraża koszty przyszłych okresów, a saldo Ma - rezerwy na wydatki 

przyszłych okresów.", 

 

Zespół 7 - "Przychody, dochody i koszty" 
Konta zespołu 7 "Przychody, dochody i koszty" służą do ewidencji: 

1) przychodów i kosztów ich osiągnięcia z tytułu sprzedaży produktów, 

towarów, przychodów i kosztów operacji finansowych oraz pozostałych 

przychodów i kosztów operacyjnych; 

2) podatków nieujętych na koncie 403; 

3) dotacji i subwencji otrzymanych, które wpływają na wynik finansowy, oraz 

dotacji przekazanych. 

Ewidencję szczegółową prowadzi się według pozycji planu finansowego oraz stosownie do 

potrzeb planowania, analizy i sprawozdawczości oraz obliczenia podatków. 
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Konto 720 - "Przychody z tytułu dochodów budżetowych" 

Konto 720 -1 "Przychody z tytułu dochodów budżetowych- organ” 

Konto 720 -2 "Przychody przypisane” 

Konto 720 -3 "Przychody  - dane adresowe” 

 

Konto 720 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych związanych 

bezpośrednio z podstawową działalnością jednostki, w szczególności dochodów, do których 

zalicza się podatki, składki, opłaty, inne dochody budżetu państwa, jednostek samorządu 

terytorialnego oraz innych jednostek, należne na podstawie odrębnych ustaw lub umów 

międzynarodowych. 

Na stronie Wn konta 720 ujmuje się odpisy z tytułu dochodów budżetowych, a na stronie Ma 

konta 720 - przychody z tytułu dochodów budżetowych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów z tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego. 

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja szczegółowa 

jest prowadzona według zasad rachunkowości podatkowej, natomiast w zakresie podatków 

pobieranych przez inne organy ewidencję szczegółową stanowią sprawozdania o dochodach 

budżetowych sporządzane przez te organy. 

W końcu roku obrotowego saldo konta 720 przenosi się na konto 860. 

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.", 

 

Konto 750 - "Przychody finansowe" 
Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych. 

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w 

szczególności przychody ze sprzedaży papierów wartościowych, przychody z udziałów i 

akcji, dywidendy oraz odsetki od udzielonych pożyczek, dyskonto przy zakupie weksli, 

czeków obcych i papierów wartościowych oraz odsetki za zwłokę w zapłacie należności, 

dodatnie różnice kursowe. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie 

przychodów finansowych z tytułu udziałów w innych podmiotach gospodarczych, należne 

jednostce odsetki. 

W końcu roku obrotowego przenosi się przychody finansowe na stronę Ma konta 860 (Wn 

konto 750). 

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda. 

 

Konto 751 - "Koszty finansowe" 
Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych. 

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i 

innych papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, 

odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań, z wyjątkiem obciążających środki trwałe w 

budowie, odpisy aktualizujące wartość należności z tytułu operacji finansowych, dyskonto 

przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice kursowe, z 

wyjątkiem obciążających środki trwałe w budowie. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 751 powinna zapewnić wyodrębnienie w 

zakresie kosztów operacji finansowych - naliczone odsetki od pożyczek i odsetki za zwłokę 

od zobowiązań 

W końcu roku obrotowego przenosi się koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 

(Ma konto 751). 

Na koniec roku konto 751 nie wykazuje salda. 
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Konto 760 - "Pozostałe przychody operacyjne" 
Konto 760 służy do ewidencji przychodów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową 

działalnością jednostki, w tym wszelkich innych przychodów niż podlegające ewidencji na 

kontach: 700, 720, 730, 750. 

W szczególności na stronie Ma konta 760 ujmuje się: 

1) przychody ze sprzedaży materiałów w wartości cen zakupu lub 

nabycia materiałów; 

2) przychody ze sprzedaży środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz środków trwałych w budowie; 

3) odpisane przedawnione zobowiązania, otrzymane odszkodowania, 

kary, nieodpłatnie otrzymane, w tym w drodze darowizny, aktywa 

umarzane jednorazowo, rzeczowe aktywa obrotowe; 

4) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez 

samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których 

samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w 

korespondencji ze stroną Wn konta 800; 

5) zmniejszenie stanu produktów w korespondencji ze stroną Wn konta 

490. 

W końcu roku obrotowego przenosi się pozostałe przychody operacyjne na stronę Ma konta 

860, w korespondencji ze stroną Wn konta 760. 

Na koniec roku konto 760 nie wykazuje salda. 

 

Konto 761 - "Pozostałe koszty operacyjne" 
Konto 761 służy do ewidencji kosztów niezwiązanych bezpośrednio z podstawową 

działalnością jednostki. 

W szczególności na stronie Wn konta 761 ujmuje się: 

1) koszty osiągnięcia pozostałych przychodów w wartości cen zakupu 

lub nabycia materiałów; 

2) kary, odpisane przedawnione, umorzone i nieściągalne należności, 

odpisy aktualizujące od należności, koszty postępowania spornego i 

egzekucyjnego oraz nieodpłatnie przekazane rzeczowe aktywa 

obrotowe. 

Konto 761 służy również-w jednostkach ewidencjonujących koszty na kontach: 400, 401, 

402, 403, 404, 405, 409, 490 oraz zespołu 5 - do ewidencji zapisów uzupełniających, 

dokonanych na kontach zespołów 5 i 6 z tytułu zwiększeń bądź zmniejszeń stanu produktów 

(w tym także rozliczeń międzyokresowych kosztów), w korespondencji z innymi kontami niż 

konto 490, konta zespołów 5 lub 6 oraz konta kosztu własnego sprzedaży w zespole 7. Na 

stronie Wn konta 761 w korespondencji ze stroną Ma konta 490 ujmuje się zwiększenie stanu 

produktów. 

W końcu roku obrotowego przenosi się: 

1) na stronę Wn konta 490 - koszty związane z zakupem i sprzedażą 

składników majątku, jeżeli zostały ujęte na koncie 761, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 761; 

2) na stronę Wn konta 860 - pozostałe koszty operacyjne, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 761. 

Na koniec roku konto 761 nie wykazuje salda.", 

 

Konto 770 - "Zyski nadzwyczajne" 
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Konto 770 służy do ewidencji dodatnich skutków finansowych zdarzeń trudnych do 

przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z 

ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

Na stronie Ma konta 770 ujmuje się w szczególności przyznane lub otrzymane 

odszkodowania dotyczące zdarzeń losowych. Na stronie Wn konta 770 ujmuje się korekty 

(zmniejszenia) uprzednio zaksięgowanych zysków nadzwyczajnych. 

W końcu roku obrotowego przenosi się zyski nadzwyczajne na stronę Ma konta 860 (Wn 

konto 770).Na koniec roku obrotowego konto 770 nie wykazuje salda. 

 

Konto 771- "Straty nadzwyczajne" 
Konto 771 służy do ewidencji ujemnych skutków finansowych zdarzeń trudnych do 

przewidzenia, następujących poza działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanych z 

ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

Na stronie Wn konta 771 ujmuje się poniesione straty nadzwyczajne, a w szczególności 

szkody spowodowane zdarzeniami trudnymi do przewidzenia, następującymi poza 

działalnością operacyjną jednostki i niezwiązanymi z ogólnym ryzykiem jej prowadzenia. 

Na stronie Ma konta 771 ujmuje się korekty (zmniejszenia) strat nadzwyczajnych. 

W końcu roku obrotowego przenosi się straty nadzwyczajne na stronę Wn konta 860 (Ma 

konto 771). 

Na koniec roku obrotowego konto 771 nie wykazuje salda. 

 

Zespół 8 - "Fundusze, rezerwy i wynik finansowy" 
Konta zespołu 8 służą do ewidencji funduszy, wyniku finansowego, dotacji z budżetu, rezerw 

i rozliczeń międzyokresowych przychodów. 

 

Konto 800 - "Fundusz jednostki" 

800 –1 -  fundusz inwestycyjny jednostki 

800 –2 -  fundusz obrotowy jednostki 

800 –3-   fundusz- organ  

800-4  „Racjonalna gospodarka wodą” 

800-5  „Budowa kanalizacji sanitarnej i modernizacja oczyszczalni” 

800-7  „Inwestycje w gminie Mszczonów ”   

800-9 „Zamknięcie oraz rekultywacja składowiska odpadów ” 

800-12 „Przebudowa ul. Poniatowskiego, Bagno” 

800-14 „Poprawa jakości powietrza” 

800-18  „Budowa placu zabaw we Wręczy” 

800-19 „Budowa placu zabaw w Bobrowcach” 

 

Konto 800 - "Fundusz jednostki" 
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich 

zmian. 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego 

zwiększenia, zgodnie z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki. 

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, 

zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222; 

3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i 

środków budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810; 
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4) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; 

5) wartość sprzedanych, nieodpłatnie przekazanych oraz wniesionych w 

formie wkładu niepieniężnego (aportu) środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz środków trwałych w budowie; 

6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 

7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia; 

8) równowartość odpisów amortyzacyjnych od środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych otrzymanych nieodpłatnie przez 

samorządowy zakład budżetowy, a także od środków trwałych oraz 

wartości niematerialnych i prawnych, na sfinansowanie których 

samorządowy zakład budżetowy otrzymał środki pieniężne, w 

korespondencji ze stroną Ma konta 760. 

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności: 

1) przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860; 

2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, 

zrealizowanych wydatków budżetowych z konta 223; 

3) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, 

zrealizowanych wydatków środków europejskich z konta 227; 

4) okresowe lub roczne przeniesienie zrealizowanych wydatków ze 

źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi z konta 228; 

5) wpływ środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji; 

6) różnice z aktualizacji wyceny środków trwałych; 

7) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych, wartości niematerialnych i 

prawnych oraz środków trwałych w budowie; 

8) wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek; 

9) wartość objętych akcji i udziałów; 

10) wartość aktywów otrzymanych w ramach centralnego zaopatrzenia. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 powinna zapewnić możliwość ustalenia 

przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. 

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki. 

 

Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki 

z budżetu na inwestycje" 

Konto 810-3  Dotacje dla jednostek  

 

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budżetowych, płatności z budżetu środków 

europejskich oraz środków z budżetu na inwestycje. 

Na stronie Wn konta 810 ujmuje się: 

1) wartość dotacji przekazanych z budżetu w części uznanej za 

wykorzystane lub rozliczone, w korespondencji z kontem 224; 

2) wartość płatności z budżetu środków europejskich uznanych za 

rozliczone, w korespondencji z kontem 224; 

3) równowartość wydatków dokonanych przez jednostki budżetowe ze 

środków budżetu na finansowanie: środków trwałych w budowie, 

zakupu środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych. 

Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta 810 na konto 

800. 

Na koniec roku konto 810 nie wykazuje salda. 
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Konto 840 - "Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów" 

Konto 840-1 Rozliczenia międzyokresowe przychodów– przyłącza wodociąg Długowizna   
Konto 840 służy do ewidencji przychodów zaliczanych do przyszłych okresów oraz innych 

rozliczeń międzyokresowych i rezerw. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się utworzenie i zwiększenie rezerwy, a na stronie Wn - ich 

zmniejszenie lub rozwiązanie. 

Na stronie Ma konta 840 ujmuje się również powstanie i zwiększenia rozliczeń 

międzyokresowych przychodów, a na stronie Wn - ich rozliczenie poprzez zaliczenie ich do 

przychodów roku obrotowego lub zysków nadzwyczajnych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 840 powinna zapewnić możność ustalenia 

stanu: 

1) rezerwy oraz przyczyn jej zwiększeń i zmniejszeń; 

2) rozliczeń międzyokresowych przychodów z poszczególnych tytułów oraz 

przyczyn ich zwiększeń i zmniejszeń. 

Konto 840 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan rezerw i rozliczeń 

międzyokresowych przychodów. 

 

Konto 851 - "Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych" 
Konto 851 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu 

świadczeń socjalnych. 

Środki pieniężne tego funduszu, wyodrębnione na specjalnym rachunku bankowym, ujmuje 

się na koncie 135 "Rachunki środków funduszy specjalnego przeznaczenia". Pozostałe środki 

majątkowe ujmuje się na odpowiednich kontach działalności podstawowej jednostki (z 

wyjątkiem kosztów i przychodów podlegających sfinansowaniu z funduszu). 

Ewidencja szczegółowa do konta 851 powinna pozwolić na wyodrębnienie: 

1) stanu, zwiększeń i zmniejszeń zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, 

z podziałem według źródeł zwiększeń i kierunków zmniejszeń; 

2) wysokości poniesionych kosztów i wysokości uzyskanych przychodów 

przez poszczególne rodzaje działalności socjalnej. 

Saldo Ma konta 851 wyraża stan zakładowego funduszu świadczeń socjalnych. 

 

Konto 860 - "Wynik finansowy" 
Konto 860 służy do ustalania wyniku finansowego jednostki. 

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę: 

1) poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 400, 401, 402, 

403, 404, 405 i 409; 

2) zmniejszeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w 

stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490, 

w jednostkach stosujących to konto; 

3) wartości sprzedanych towarów w cenie zakupu lub nabycia, w 

korespondencji z kontem 730, oraz materiałów, w korespondencji z 

kontem 760; 

4) dotacji przekazanych na finansowanie działalności podstawowej 

samodzielnie bilansujących się oddziałów oraz na inwestycje 

samorządowych zakładów budżetowych, w korespondencji z kontem 

740; 

5) kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751, oraz 

pozostałych kosztów operacyjnych, w korespondencji z kontem 761; 

6) strat nadzwyczajnych w korespondencji z kontem 771; 
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7) obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego, w korespondencji z 

kontem 870. 

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę: 

1) uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi 

kontami zespołu 7; 

2) zwiększeń stanu produktów oraz rozliczeń międzyokresowych w 

stosunku do stanu na początek roku, w korespondencji z kontem 490; 

3) dotacji otrzymanych na finansowanie działalności podstawowej, w 

korespondencji z kontem 740; 

4) zysków nadzwyczajnych, w korespondencji z kontem 770. 

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn - 

stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo jest przenoszone w roku następnym na konto 800.", 

Konta pozabilansowe 

Konto 970 - "Płatności ze środków europejskich" 
Konto 970 służy do ewidencji płatności dokonywanych przez Bank Gospodarstwa Krajowego 

ze środków europejskich dysponenta z rachunku Ministra Finansów. 

Na stronie Wn konta 970 ujmuje się wartość zleceń płatności przekazanych przez instytucje 

lub inne upoważnione podmioty do Banku Gospodarstwa Krajowego celem realizacji 

wydatków ze środków europejskich. 

Na stronie Ma konta 970 ujmuje się, na podstawie informacji z Banku Gospodarstwa 

Krajowego o dokonaniu płatności na rachunek beneficjenta, podmiotu upoważnionego przez 

beneficjenta lub wykonawcy (odbiorcy), równowartość zrealizowanych płatności. 

Konto 970 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość zleceń płatności przekazanych 

przez instytucje lub inne upoważnione podmioty oczekujących za realizację przez Bank 

Gospodarstwa Krajowego. 

 

 

 

Konto 975 - "Wydatki strukturalne" 

Konto 975 -2-11 

Konto 975-2-13 , Konto 975-2-14, 

Konto 975-3-23  

Konto 975-4- 34, Konto 975-4- 43, Konto 975-5-46, Konto 975-6-57,  

Konto 975-7-58,  Konto 975-7-60, Konto 975-8-61 

Konto 975-11-71 

Konto 975-12-73 , Konto 975-13-75, Konto 975-13-76, Konto 975- 13-79  

Konto 975-15-81, Konto 975-16-83 

 

Konto 975 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych w 

jednostkach, w których ewidencja wydatków strukturalnych nie jest uwzględniona w 

ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych. 

Ewidencja prowadzona jest według klasyfikacji wydatków strukturalnych w celu wykazania 

tych wydatków w odpowiednim sprawozdaniu.", 

 

Konto 976 - "Wzajemne rozliczenia między jednostkami" 

 

Konto 976 - 2-1  "Wzajemne rozliczenia – MOK” 

Konto 976 - 2-2 "Wzajemne rozliczenia- MBP 

Konto 976 - 2-3  "Wzajemne rozliczenia- ZGKIM 
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Konto 976 – 2-4"Wzajemne rozliczenia- ZOPO 

Konto 976 – 2-5 "Wzajemne rozliczenia- MOPS 

Konto 976 – 2-6 "Wzajemne rozliczenia- GCI 

Konto 976 – 2-7 "Wzajemne rozliczenia- OSIR 

 

Konto 976-3-4 "Wzajemne rozliczenia- przekazane, otrzymane środki trwałe  ZOPO”  

 

Konto 976-3-6 "Wzajemne rozliczenia- przekazane, otrzymane środki trwałe  GCI”  

 

Konto służy do ewidencji kwot wynikających ze wzajemnych rozliczeń między jednostkami 

w celu sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego. 

 

 

Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych" 
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta 

środków budżetowych. 

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego 

zmiany. 

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetu; 

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetu do realizacji w roku 

następnym; 

3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego 

wydatków budżetowych. 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

Konto 981 - "Plan finansowy niewygasających wydatków" 
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych 

dysponenta środków budżetowych. 

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków 

budżetowych. 

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan 

finansowy niewygasających wydatków budżetowych; 

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części 

niezrealizowanej lub wygasłej. 

Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego 

niewygasających wydatków budżetowych. 

Konto 981 nie wykazuje salda na koniec roku. 

Konto 982 - "Plan wydatków środków europejskich" 
Konto 982 służy do ewidencji planu wydatków środków europejskich dysponenta środków 

budżetowych. 

Na stronie Wn konta 982 ujmuje się plan wydatków środków europejskich oraz jego zmiany. 

Na stronie Ma konta 982 ujmuje się w szczególności: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków środków europejskich; 

2) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 982 jest prowadzona według podziałek klasyfikacji 

budżetowej. 

 

Konto 983 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich roku bieżącego" 
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Konto 983 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków środków europejskich na 

dany rok budżetowy. 

Na stronie Wn konta 983 ujmuje się równowartość sfinansowanych wydatków środków 

europejskich w danym roku budżetowym. 

Na stronie Ma konta 983 ujmuje się zaangażowanie wydatków w kwocie obciążającej plan 

finansowy, wynikającej z decyzji lub zawartych z beneficjentami umów o dofinansowanie 

projektów finansowanych z udziałem środków europejskich, których wykonanie spowoduje 

konieczność dokonania wydatków tych środków w roku bieżącym. 

Na koniec roku konto 983 nie wykazuje salda. 

 

Konto 984 - "Zaangażowanie wydatków środków europejskich przyszłych lat" 
Konto 984 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetu środków 

europejskich przyszłych lat. 

Na stronie Wn konta 984 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetu 

środków europejskich w latach poprzednich, a obciążających plan wydatków roku bieżącego 

jednostki przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 984 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków środków 

europejskich lat przyszłych. 

Na koniec roku konto 984 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków 

środków europejskich. 

 

Konto 990 - "Plan finansowy wydatków budżetowych w układzie zadaniowym" 
Konto 990 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych w układzie 

zadaniowym. 

Na stronie Wn konta 990 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych w układzie 

zadaniowym oraz jego zmiany. 

Na stronie Ma konta 990 ujmuje się równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych w 

układzie zadaniowym oraz wartość planu niezrealizowanego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 990 powinna być prowadzona w sposób umożliwiający 

sporządzenie sprawozdania z wykonania wydatków w układzie zadaniowym. 

Konto 990 nie wykazuje na koniec roku salda. 

 

Konto 992 - "Zapewnienia finansowania lub dofinansowania z budżetu państwa" 
Konto 992 służy do ewidencji kwot ujętych w zapewnieniach 

finansowania lub dofinansowania wydatków, projektów i programów z budżetu państwa. 

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się kwoty udzielonego zapewnienia. 

Na stronie Ma konta 992 ujmuje się przeniesienie kwot wynikających z ww. zapewnienia na 

konto 980."; 

 

Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego" 

 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w 

planie finansowym jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie 

finansowym niewygasających wydatków budżetowych ujętych do realizacji w danym roku 

budżetowym. Analitykę prowadzi się według zadań inwestycyjnych. 

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się: 

1) równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych wdanym roku 

budżetowym; 

2) równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki 

roku następnego. 
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Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i 

innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków 

budżetowych w roku bieżącym. 

Ewidencja szczegółowa do konta 998 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 

planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda. 

 

Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat" 
Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych 

lat oraz niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych. 

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych 

w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej 

lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym. 

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych. 

Ewidencja szczegółowa do konta 999 jest prowadzona według podziałek klasyfikacyjnych 

planu finansowego, z wyodrębnieniem planu niewygasających wydatków. 

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków 

budżetowych lat przyszłych. 
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