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                                                                                                      Załącznik Nr 2 do Zarządzenia  
                                                                                                                   Burmistrza Miasta Nr 0152-25/08 
                                                                                                                   z dnia 28 lipca  2008 roku. 
 
  
                                                                                                                            
 

Wprowadzone zmiany w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr 0152 -
46/2006 z dnia 31 października 2006 roku  „Zakładowy plan kont Urzędu Miasta 
Nowego Targu jako jednostki budżetowej”. 
 
 
 
1.  W części „ a) Wykaz kont księgi głównej”  w  ust.2  „Konta pozabilansowe”  skreśla 
się  konto „997 – Zaangażowanie środków funduszy pomocowych”, wraz z zasadami 
funkcjonowania tego konta opisanymi w części b) „Zasady ewidencji księgowej zdarzeń 
gospodarczych na kontach księgi głównej oraz zasady powiązania z kontami księgi głównej”. 

 
2. W części „ b) Zasady ewidencji księgowej zdarzeń i operacji gospodarczych na 
kontach księgi głównej oraz zasady powiązania z kontami księgi głównej” wprowadza się 
następujące zmiany: 
 
2.1     W opisie do konta 011 – „Środki trwałe”   po  pkt 5.2  dodaje się pkt 5.3 w brzmieniu   
„ Ewidencja gruntów prowadzona w Wydziale Finansowym prowadzona jest tylko 
syntetycznie – wartościowo”.    W następnym  zdaniu skreśla się  zapis „ Grunty ( w tym 
prawo wieczystego użytkowania gruntów”. 
 
2.2     W opisie do konta 130 – „Rachunek bieżący jednostek budżetowych” skreśla się 
następujące punkty : 

   7)  wpłaconych do kasy Urzędu i odprowadzonych na wyodrębniony r-k bankowy  opłat 
    związanych z realizacją zadań zleconych / dowody osobiste/. 
   6)  przekazania na rachunek Urzędu Wojewódzkiego należnych dochodów z tyt. opłat  
    związanych z realizacją zadań zleconych / np. dowody osobiste/. 

 
2.3    Opis konta 139 - „ Inne rachunki bankowe”  otrzymuje brzmienie : 
 
Konto 139 - "Inne rachunki bankowe"  

 
Konto 139 służy do ewidencji operacji dotyczących środków pieniężnych wydzielonych 

na innych rachunkach bankowych niż rachunki bieżące i specjalnego przeznaczenia objęte 
budżetem miasta. Aktualnie konto to obsługuje  rachunek bankowy sum depozytowych 
związanych z prowadzonymi przez Urząd Miasta  przetargami na zakup robót budowlanych 
lub usług i  sprzedaż nieruchomości, oraz rachunek bankowy na którym zbierane są dochody 
związane z realizacja zadań rządowych /opłaty za dowody osobiste, za udzielanie informacji, 
zwroty zaliczek alimentacyjnych i pozostałe /.  

W szczególności na koncie 139 prowadzi się ewidencję obrotów na wyodrębnionych 
rachunkach bankowych:  

1) czeków potwierdzonych, 
2) sum depozytowych, 
3) sum na zlecenie, 



 2

4) środków obcych na inwestycje. 
5) środków  związanych z realizacją zadań rządowych, 
Na koncie 139 dokonuje się księgowań wyłącznie na podstawie dowodów bankowych, z 

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 oraz 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 podział 
wydzielonych środków na rodzaje, a także według kontrahentów.  

Konto 139 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych 
znajdujących się na innych rachunkach bankowych.  
 
 
2.4  Opis konta 221 –„ Należności z tytułu dochodów budżetowych”  otrzymuje brzmienie :  
 
Konto 221 - "Należności z tytułu dochodów budżetowych"  

 
Konto 221 służy do ewidencji należności jednostek budżetowych z tytułu dochodów 

budżetowych, podatkowych i  niepodatkowych,  z wyjątkiem należności zahipotekowanych    
/ po upływie terminu przedawnienia określonego w przepisach Ordynacji Podatkowej / 
ujmowanych na koncie 226.  

Na stronie Wn konta 221 ujmuje się  należności (przypisy) z tytułu dochodów 
budżetowych i zwroty nadpłat.  

Na stronie Ma konta 221 ujmuje się wpłaty należności z tytułu dochodów budżetowych 
oraz odpisy (zmniejszenia) należności.  

Należności z tytułu podatków i opłat  ewidencjonowane są  na tym koncie na koniec 
okresów sprawozdawczych / na koniec każdego miesiąca / na podstawie sprawozdań z 
ewidencji podatkowej w kwotach zbiorczych (przypisy, odpisy,   zaległości, nadpłaty). Konto 
221 służy również do ewidencji  wygaśnięcia zobowiązania podatkowego z tytułu 
przeniesienia własności rzeczy lub praw majątkowych na rzecz Urzędu Miasta lub z tytułu 
dokonania zapłaty podatków i opłat w formie niepieniężnej przez potracenie na podstawie 
uprawnień wynikających z art.65 i art.66 ustawy – Ordynacja Podatkowa w powiązaniu z 
kontami zespołu 1,2,3,7. 

Na koncie 221 ujmuje się również należności  / należności i nadpłaty/  z tytułu podatków 
pobieranych przez urzędy skarbowe. Zapisy z tego tytułu są  dokonywane  na koniec okresów 
sprawozdawczych  / kwartał /na podstawie sprawozdań otrzymanych z urzędów skarbowych.  

Na koncie 221 nie ujmuje się należnych subwencji, dotacji  oraz udziałów w podatkach 
dochodowych  zaliczanych do dochodów budżetu.  

Ewidencja szczegółowa do konta 221  prowadzona jest  według poszczególnych 
dłużników i podziałek klasyfikacji budżetowej / wyodrębnione bazy danego podatku lub 
opłaty/. Na kontach szczegółowych dokonuje się księgowań dotyczących rozrachunków z 
poszczególnymi podatnikami z tytułu należnych i wpłacanych  przez nich podatków  i opłat 
podlegających przypisaniu na ich kontach, jak również prowadzonego postępowania 
egzekucyjnego.  

Ewidencja szczegółowa umożliwia również  prowadzenie rozrachunków z 
poszczególnymi  inkasentami  którzy pobierają opłaty  targowe w imieniu miasta i na jego 
rachunek. 



 3

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.  

 
2.5 Opis konta 225 -  „Rozrachunki z  budżetami” otrzymuje brzmienie: 
 
Konto 225 - "Rozrachunki z budżetami"  

 
Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetami  z tytułu  podatków,   nadpłat w 

rozliczeniach z budżetami, oraz rozliczeń pobranych i należnych wpłat do budżetu państwa 
związanych z realizacją zadań rządowych.  

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się w szczególności : 
-    wpłaty do budżetu państwa z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych 
pobieranego od wypłacanych       wynagrodzeń osobowych i bezosobowych, 

-      nadpłaty  w uiszczanych należnościach podatkowych ,  
-      naliczony podatek VAT wynikający z faktur VAT wystawionych przez dostawców 
       materiałów i usług jeżeli ich zakup służy wyłącznie lub częściowo sprzedaży 
       opodatkowanej, 
-      faktury korygujące zmniejszające podatek należny, 
-      wpłaty do budżetu państwa należnego podatku VAT, 
-      wpłaty  do budżetu państwa należnych i pobranych wpłat związanych z realizacja zadań 
       rządowych. 
       Na stronie Ma konta  225 ujmuje się  : 

-   naliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych 
-   należny podatek VAT od sprzedaży towarów  i usług oraz pozostałych czynności które  
    podlegają o  podatkowaniu podatkiem VAT 
-    oraz zwroty nadpłat  podatku  dochodowego od osób fizycznych lub podatku VAT od 
    budżetu państwa,   
-   naliczenie należnych wpłat do budżetu państwa od  wpłat  pobranych  związanych z 
    realizacją zadań rządowych   
 

  Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 
należności i zobowiązań według każdego  podatku rozliczanego z budżetem odrębnie.  

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

 
2.6 Opis konta 226- „Długoterminowe należności budżetowe”  otrzymuje brzmienie :  
 
Konto 226 - "Długoterminowe należności budżetowe"  

 
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych 

rozliczeń z budżetem, a w szczególności należności z tytułu  prywatyzacji oraz należności 
zahipotekowanych.  

Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności:  
1) wartość mienia prywatyzowanych przedsiębiorstw lub jednostek przekazanego 

spółkom do odpłatnego używania lub sprzedanego ale nie zapłaconego  w wysokości 
ustalonej w umowie, w korespondencji z        kontem 015,  

2) dochody budżetowe  przeksięgowanych do zahipotekowanych w korespondencji z 
kontem 221. /przeksięgowanie następuje po upływie terminu przedawnienia 
określonego w przepisach Ordynacji Podatkowej/ 
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Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności:  
1) równowartość mienia zwróconego  przez spółki, w korespondencji z kontem 015,  lub  

zlikwidowanego, w korespondencji z kontem 855,  
2) ustanie hipoteki i przeksięgowanie należności do należności z tytułu dochodów 

      budżetowych,  w korespondencji z kontem 221.  
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość mienia zlikwidowanych 
jednostek, przekazanego do odpłatnego korzystania, lub do sprzedaży ratalnej / w części 
niespłaconej / ,  oraz wartość należności.  z tytułu dochodów budżetowych 
zahipotekowanych. 
 
2.7 Opis konta 240 –„Pozostałe rozrachunki” otrzymuje brzmienie : 
 
 
 
 
 
 
 
Konto 240 - "Pozostałe rozrachunki"  

 
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 w szczególności z tyt. zwrotów sum depozytowych wadiów, kaucji 
gwarancyjnych itp. zabezpieczeń oraz rozliczeń otrzymanych wpłat związanych z realizacją 
zadań rządowych, a na stronie Ma - powstałe zobowiązania z tyt. wpłat kaucji, sum 
depozytowych, wadiów itp. zabezpieczeń  wynikających z przetargów na roboty i dostawy,  
spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń, oraz  zobowiązania z tytułu otrzymanych wpłat  
do rozliczeń związanych z realizacja zadań rzadowych.  

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 240 powinna zapewnić ustalenie 
rozrachunków, roszczeń i rozliczeń z poszczególnych tytułów i z poszczególnymi 
kontrahentami.  
Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma - 
stan zobowiązań 
 
 
2.8   Opis konta 750 - „ Przychody i koszty finansowe” otrzymuje brzmienie. 
 
Konto 750 - "Przychody i koszty finansowe"  

 
Konto 750 służy do ewidencji przychodów z tytułu dochodów budżetowych oraz operacji 

finansowych i  kosztów operacji finansowych.  
Na stronie Wn konta 750 ujmuje się odpisy przychodów z tytułu dochodów budżetowych 

oraz koszty operacji finansowych, a w szczególności wartość sprzedanych udziałów, akcji i 
papierów wartościowych, odsetki od obligacji, odsetki od kredytów i pożyczek, odsetki za 
zwłokę w zapłacie zobowiązań z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji, 
dyskonto przy sprzedaży weksli, czeków obcych i papierów wartościowych, ujemne różnice 
kursowe z wyjątkiem obciążających inwestycje w okresie realizacji.  
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Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu dochodów budżetowych, 
podatkowych i niepodatkowych, oraz kwoty należne z tytułu operacji finansowych, a 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.  

Na stronie Ma ujmuje się również „dochody wykonane”  wykazane w sprawozdaniu 
jednostkowym Rb-27 S „organu”. Księgowanie następuje w korespondencji z kontem 800  
„Fundusz jednostki”  na podstawie dowodu PK do którego załączone jest sprawozdanie, raz w 
miesiącu  po dokonaniu uzgodnień sprawozdań. Ta kategoria dochodów ma charakter 
„technicznego uzupełnienia przychodów” dla potrzeb rocznego sprawozdania „Rachunek 
zysków i strat”. Z uwagi iż w ramach ewidencji „organu” prowadzona jest szczegółowa 
analityka tych dochodów nie występuje potrzeba prowadzenia ewidencji analitycznej  w 
stosunku  do tych dochodów również na koncie 750. 

Dochody finansowe, których ewidencja jest prowadzona według przepisów o 
rachunkowości podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych, mogą być 
ujmowane na koncie 750 okresowo, na podstawie danych z  programów komputerowych  
wymiaru i ewidencji  poszczególnych podatków.  

Ewidencja szczegółowa do konta 750 powinna zapewnić wyodrębnienie przychodów z 
tytułu dochodów budżetowych według pozycji planu finansowego lub:  

  1)  w zakresie przychodów finansowych - przychody z tytułu udziałów w innych 
podmiotach gospodarczych, należne jednostce odsetki od pożyczek i zapłacone odsetki za 
zwłokę od należności,  

  2)  w zakresie kosztów operacji finansowych - zarachowane odsetki od pożyczek i 
odsetki za zwłokę od zobowiązań.  

W zakresie podatkowych i niepodatkowych dochodów budżetowych ewidencja 
szczegółowa prowadzona jest 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 przenosi się:  
  1)  przychody z tytułu dochodów budżetowych oraz przychody finansowe na stronę Ma 
konta 860 (Wn konto 750),  
  2)  koszty operacji finansowych na stronę Wn konta 860 (Ma konto 750).  

Na koniec roku konto 750 nie wykazuje salda.  
  

2.9  opis konta 800 -  „Fundusz jednostki”  otrzymuje brzmienie :  
 
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, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego,  
      straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,  

              2)  przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów 
                    budżetowych z konta 130,   
              3)    przeksięgowanie pod datą ostatniego dnia każdego miesiąca dochodów 

             wykonanych wykazanych w sprawozdaniu jednostkowym Rb 27S  „organu”  /  
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             ewidencjonowanych na kontach budżetu /, w korespondencji z kontem 750. 
  4)  przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków  
       budżetowych wykorzystanych na inwestycje z konta 810,  

         5)       pokrycie amortyzacji podstawowych środków trwałych oraz wartości  
              niematerialnych i prawnych,  

  6)  różnice z aktualizacji środków trwałych,  
7) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych podstawowych środków trwałych i  

                 inwestycji.  
             8)  pasywa przejęte od zlikwidowanych  /połączonych/ jednostek, 

 9)  wartość środków obrotowych przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia, 
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:  
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, 
     zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,  
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków  
     budżetowych z konta 130 oraz konta 223,  

  3)  wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji,  
  4)  różnice z aktualizacji środków trwałych,  
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji. 
6) aktywa przejęte od zlikwidowanych /połączonych/ jednostek, 
7) wartość środków obrotowych 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.  
 
 
 
 
 
Nowy  Targ dnia 28 lipca 2008 r. 
 
 

 
 
 


