
 1

 
                                                                                                Załącznik Nr 1 do Zarządzenia  
                                                                                                                   Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 
                                                                                                                   z dnia 28 lipca  2008 roku. 
 
                                                                                                            
 
 

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152 -
46/2006 z dnia 31 października 2006 roku  „Zakładowy plan kont budżetu miasta 
Nowego Targu”. 
 
1.     W części  „a) Wykaz kont księgi głównej  „   po koncie  „ 268 – Zobowiązania z tytułu 
prefinansowania „ dodaje się  konto 290 w brzmieniu : 
„290  -  Odpisy aktualizujące należności „ 
 
2.     W części „ b) Zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych / analitycznych / i ich 
powiązanie z kontami syntetycznymi „  po koncie „268 – Zobowiązania  z tytułu 
prefinanasowania „ dodaje się konto 290 w brzmieniu : 
„ 290  - Odpisy aktualizujące należności  Analityka wg  poszczególnych należności  ; 
udzielonych pożyczek, spłaty sum gwarantowanych, niespłaconych odsetek  i innych”. 
 
3. W części  „c) Zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na  

    kontach księgi głównej oraz zasady prowadzenia ksiąg pomocniczych i ich powiązanie z  
    kontami księgi głównej”    wprowadza się następujące zmiany :      ; 
 

 po pkt 17  dodaje się pkt 17a  w brzmieniu : 
 
„ 17a)  Konto 290  - Odpisy aktualizujące należności „ 
 
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe oraz naliczonych 
a niewpłaconych odsetek od nieterminowych płatności należności. 
Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących 
należności a na stronie Ma wartość odpisów aktualizujących należności. 
Odpisy aktualizujące wartość należności zalicza się do wyników na pozostałych operacjach 
niekasowych  / konto 962 Wynik na pozostałych operacjach /. 
Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktualizujących należności oraz wartość odsetek 
należnych od nieterminowych płatności należności.  
 
3.2      pkt 21 otrzymuje brzmienie ;  
 
 
904 - " Niewygasające wydatki"  
 
Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków.  
Na stronie W 
21)  Konto n 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) wydatki dokonane z wyodrębnionych rachunków środków finansowych funduszy 
pomocowych w ciężar planu niewygasających wydatków w korespondencji z kontem 960,  

3) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe.  



 2

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się wielkość planu  niewygasających wydatków. 
Wydatki niewygasajace realizowane przez Urząd  ujmuje się na koncie 904 w 

korespondencji z kontem  133, z uwagi na posiadanie jednego rachunku dla budżetu i 
jednostki 

Konto 904  jest kontem bilansowym i może wykazywać saldo Ma na koniec roku, a także 
do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu      
/ upływu terminu  określonego w planie / niewygasających wydatków.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


