
     Załącznik Nr 2 

                                                                                                     do Zarządzenia Nr  Or.120.Z.22A.2012 

                  Burmistrza Miasta Nowy Targ 

                      z dnia 29 czerwca 2012 r.  

 

 

 

Wykaz kont syntetycznych i  analitycznych  do projektu 

 

Umowa nr: MRPO.06.01.02-12-155/08-00-IXA/129/FE/09 dofinansowanie projektu: 

Budowa wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Nowym Targu.  w ramach Małopolskiego 

Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 6. Spójność 
wewnątrzregionalna  Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat B : Projekty w zakresie rekreacji i 

sportu, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawarta w 

Krakowie w dniu 10 marca 2009 r. 

 

 

I.      W planie kont dla budżetu miasta Nowy Targ 
 

Układ  

syntetyczny 

Układ 

analityczny  

 Nazwa i opis konta 

          

133  Rachunek budżetu 
 133-02-04 Rachunek bankowy dla środków  przeznaczonych na 

finansowanie projektu  

 133- 02-04-01  Środki  pochodzące ze źródeł zagranicznych   45 1240 

1574 1111 0010 2422 2171 

 133- 02-04-02  Środki własne z budżetu miasta przekazane z rachunku 

budżetu 40 1240 1574 1111 0010 0400 9983 

   

140  Środki pieniężne w drodze 

 140-01 Środki pieniężne w drodze 

   

223  Rozliczenie wydatków budżetowych 
 223 – 00-01 Ewidencja  wydatków z rachunku budżetu np. zapłata 

faktury 

   

240   Pozostałe rozrachunki 
 240-02 - … Należności od instytucji pośredniczącej z tytułu wydatków 

sfinansowanych ze środków własnych które podlegają 
refundacji 

   

901  Dochody budżetu 
 901- 01-02  Dochody  pochodzące ze źródeł zagranicznych  

przeznaczonych  na dofinansowanie projektu 

   

902  Wydatki budżetu  
 902- 01   Sprawozdania z jednostek 



   

909  Rozliczenia międzyokresowe 
 909-04 - …. Równowartość wydatków sfinansowanych  ze środków 

własnych które podlegają refundacji od instytucji 

pośredniczącej 

   

961  Wynik wykonania budżetu 
 961-01  Ustalenie wykonania budżetu na realizowanym projekcie  

za dany rok budżetowy 

   

 

 

 

II.  W planie kont dla Urzędu Miasta  jako jednostki budżetowej. 
 

 

 

Układ  

 

syntetyczny 

Układ 

analityczny  

 Nazwa i opis konta 

          

011  Środki  trwałe 
 011- 2-… Środki trwałe sfinansowane w ramach projektów 

współfinansowanych ze środków  zagranicznych  

 Sala gimnastyczna 

   

   

071  Umorzenie środków trwałych 
 071-… Umorzenie środków trwałych dofinansowanych ze 

środków dotacji rozwojowej 

   

080  Inwestycje (środki trwałe w budowie) 
 080- 2-04-11 Sala gimnastyczna  nakłady  ogółem 

 080- 2-04-11-01 Finansowanie ze środków pomocowych  

 080- 2-04-11-02 Finansowanie  z własnych środków- koszty 

kwalifikowalne 

 080- 2-04-11-03 Finansowanie  z własnych środków- koszty 

niekwalifikowalne 

   

130  Rachunek bieżący jednostki 
 130- … Rachunek bieżący jednostki SALA GIMNASTYCZNA 

  / rachunek bankowy jest w organie / 

   

201  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
 201-2  … 

analityka wg 

kontrahentów 

Rozrachunki z dostawcami finansowane w ramach 

programu budowy Sali gimnastycznej 



   

240  Pozostałe rozrachunki 
 240- … Pozostałe rozrachunki 

   

800  Fundusz jednostki 
 800- 2-01 Fundusz jednostki   

 800- 2-02 Fundusz inwestycyjny 

   

810  Dotacje budżetowe, płatności z budżetu 

środków europ. oraz środki z budżetu na 

inwestycje 
 810- 2-02 Równowartość dokonanych wydatków inwestycyjnych 

objętych planem finansowym Urzędu 

   

 

  

Opis typowych operacji gospodarczych  do ewidencji księgowej projektu : „Budowa 

wielofunkcyjnej sali gimnastycznej w Nowym Targu” 

 

        Środki  pomocowe są ewidencjonowane na rachunku bankowym  nr  45 1240 1574 1111 

0010 2422 2171. Konto bankowe funkcjonuje w ramach ewidencji konta księgowego 133 w 

planie kont budżetu. Na koncie tym ewidencjonowany jest wpływ środków pomocowych i 

dofinansowanie środkami własnymi projektu oraz wypłaty zarówno ze środków pomocowych 

jak i z dofinansowania własnego za realizację projektu / faktury, rachunki /.  

W Urzędzie Miasta  jako jednostce budżetowej rozliczana jest płatność faktur oraz tworzenie 

majątku.  

 

I.  Na  kontach  dla budżetu miasta: 

 

1.Ewidencja wpływu środków pomocowych                      Wn 133      Ma  901 

2.Przelew środków własnych                                            Wn 140      Ma 133 

                                                                                               Wn 133     Ma 140 

3.Wydatek – zapłata faktury, rachunku                                Wn  223     Ma  133 

4.Ewidencja należności od instytucji pośredniczącej 

   z tytułu wydatków sfinansowanych ze środków 

   własnych które podlegają refundacji                                   Wn  240      Ma 909 

5.Wyksięgowanie należności od instytucji  

   pośredniczącej z tytułu wydatków sfinansowanych 

   ze środków własnych w dacie wpływu refundacji               Wn 909      Ma 240 

6. Sprawozdanie z wydatków  - rozliczenie                            Wn 902      Ma 223 

7.Przeniesienie w końcu roku dochodów                                Wn 961      Ma 902 

   i wydatków na wynik budżetu                                              Wn 901      Ma 961 

 

 

II. Na kontach  Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej. 

 

1.Ewidencja faktury do zapłaty : 

               środki  pomocowe                                            Wn 080        Ma 201  

               środki własne /wydatki kwalifikowalne /           Wn 080         Ma 201  



               środki własne  / wydatki niekwalifik. /                    Wn 080         Ma 201                

2.Ewidencja zapłaty faktury : 

/ równocześnie z operacją I.3  dokonaną 
 w organie/                                                                               Wn 201    Ma 130 

3. Przeniesienie równowartości wyd. inwest.                         Wn 810    Ma 800 

4.Przeksiegowanie wydatków                                         Wn 130    Ma 800 

5 .Przeksięgowania roczne                                                       Wn 800    Ma 810 

6. Ewidencja środka trwałego                   Wn 011    Ma 080 

                            

7. Pozabilansowo: zaangażowanie wydatków                                    998,999 

8. Pozabilansowo: plan finansowy wydatków budżetowych                 980  

9. Pozabilansowo: wzajemne rozliczenia z tyt.nieodplatnie 

    przekazanych środków trwałych, wartości niem. i prawnych            976 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


