
  Załącznik Nr 3 

                                                                                                                   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: 

Rewitalizacja Centrum Nowego Targu  w ramach Małopolskiego Regionalnego Programu 

Operacyjnego na lata 2007 – 2013 Oś Priorytetowa 6. Spójność wewnątrzregionalna  

Działanie 6.1 Rozwój miast, Schemat A: Projekty realizowane wyłącznie w ramach 

programów rewitalizacji, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego zawarta w Krakowie w dniu  21.12.2009 r. 

 

I.      W planie kont dla budżetu miasta Nowy Targ 

 

 

Układ  

syntetyczny 

Układ 

analityczny  

 Nazwa i opis konta 

          

133  Rachunek budżetu 
 133- 02-01 Rachunek bankowy dla środków  z dotacji rozwojowej 

przeznaczonych na finansowanie projektu „Rewitalizacja 

Centrum” 

  90 1240 1574 1111 0010 0400 9374 

 133- 01 Rachunek  bankowy  środków własnych budżetu miasta   

40 1240 1574 1111 0010 0400 9983  

   

223  Rozliczenie wydatków  budżetowych 
 223-00-02 Rozliczenie wydatków budżetowych  ze środków 

pomocowych 

   

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

sfinansowanych ze środków własnych  które  podlegają 
refundacji 

   

901  Dochody budżetu 
 901-01-03   Dochody  z dotacji rozwojowej  przeznaczonej  na 

dofinansowanie projektu 

   

902  Wydatki budżetu  
 902-01   Sprawozdania z jednostek 

   

909  Rozliczenia międzyokresowe 
 909-04-02 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  

          

130  Rachunek bieżący  
 130 - … Środki z dotacji rozwojowej na wydatki projektu 

  Środki własne na wydatki  projektu 

   

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

współfinansowanych ze środków  dotacji rozwojowej : 

płyta Rynku – drogi ,chodniki, 

modernizacja Parku , 

modernizacja ulic -  analityka wg zrealizowanych tytułów  

inwestycyjnych 

  

   

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

dotacji rozwojowej 

   

080  Inwestycje (środki trwałe w budowie) 
 080-….. Nakłady  ogółem w ramach projektu 

 080-….. Finansowanie ze środków pomocowych 

 080-….. Finansowanie  z własnych środków- nakłady 

kwalifikowane 

 080-….. Finansowanie  z własnych środków- nakłady 

niekwalifikowane 

 080-…. Nakłady na poszczególne  tytuły inwestycyjne / np. płyta 

Rynku  nakłady  ogółem  / 

 080-….  Nakłady ze środ.pom.  - płyta  Rynku 

 080-…..  Nakłady ze środków własnych – nakłady kwalifikowalne – 

płyta Rynku 

 080 -….. Nakłady ze środków własnych – nakłady niekwalifikowalne  

- płyta Rynku 

  Analityka dla pozostałych tytułów inwestycyjnych   

otwierana  wg potrzeb w trakcie realizacji  projektu 

   

130  Rachunek bieżący jednostki 



 130- … Rachunek bieżący jednostki REWITALIZACJA. Rachunek 

bankowy do obsługi projektu „Rewitalizacja Centrum”   02 

1240 1574 1111 0010 2901 1350, na którym będą  
deponowane środki pomocowe  / przelew z konta budżetu /  

oraz środki własne  na dofinansowanie  lub 

prefinansowanie 

   

201  Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 
 201-  … 

analityka wg 

kontrahentów 

Rozrachunki z dostawcami robót i usług realizujących 

zadania projektowe 

   

223  Rozliczenie wydatków budżetowych 

 223-2 Rozliczenie wydatków razem na projekt 

   

225  Rozrachunki z budżetami 
 225-2 Rozliczenia z tyt. podatku dochodowego od o.f. 

   

231  Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 
 231-2 Rozliczenie wydatków razem na projekt 

   

240  Pozostałe rozrachunki 
 240-2 Pozostałe rozrachunki 

   

800  Fundusz jednostki 
 800-2-01  Fundusz jednostki   

 800-2-02 Fundusz inwestycyjny 

   

810  Dotacje budżetowe oraz środki  z budżetu na 

inwestycje 
 810-2-02 Równowartość dokonanych wydatków inwestycyjnych 

objętych planem finansowym Urzędu Miasta 

   

 

 

             

 

            Opis typowych operacji gospodarczych  do ewidencji księgowej projektu 

                                       Rewitalizacja Centrum Nowego Targu 

 

 

     Wpływ środków pomocowych  jest  ewidencjonowany w budżecie miasta  na rachunku 

bankowym  nr  90 1240 1574 1111 0010 0400 9374. Konto to funkcjonuje w ramach 

ewidencji konta księgowego 133 w planie kont budżetu. Środki pomocowe są przekazywane 

na rachunek bieżący w Urzędzie Miasta Nr  02 1240 1574 1111 0010 2901 1350  jako 

jednostce budżetowej do finansowania projektu. Na tym koncie ewidencjonowane są również 
środki własne niezbędne do sfinansowania wkładu własnego lub na prefinansowanie  



projektu. Z tego rachunku Urząd Miasta uiszcza wszystkie zobowiązania związane z 

realizacją projektu. 

 

 

I.  Na  kontach  dla budżetu miasta: 

 

1.Ewidencja wpływu środków pomocowych                                 Wn 133       Ma 901     

2.Przelew środków pomocowych  

    na  wyodrębniony rachunek bieżący  w urzędzie                       Wn 223       Ma 133 

3.Przelew środków własnych na r-k bieżący                                 Wn 223        Ma 133 

4.Rozliczenie wydatków - sprawozdanie                                       Wn 902        Ma 223 

5.Ewidencja należności od instytucji pośredniczącej 

   z tytułu wydatków sfinansowanych ze środków 

   własnych    które podlegają  refundacji ze  

   środków pomocowych                                                                Wn 240        Ma 909 

6. Wyksięgowanie należności od instytucji  

    pośredniczącej  z tytułu wydatków 

    sfinansowanych ze środków własnych    w dacie 

     wpływu  refundacji                                                                  Wn 909         Ma 240 

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. 

 

2. Wpływ środków na wyodrębniony rachunek wydatków      Wn 130          Ma 223 

2.Ewidencja   faktury do zapłaty  :   

                     nakłady ze środków pomocowych                       Wn  080          Ma 201 

                     nakłady udział własny /kwalifikowalne /             Wn  080          Ma 201 

                     nakłady udział własny /niekwalifikowalne /         Wn  080          Ma 201 

3.Ewidencja  rachunku  / do rozliczeń  podatkowych /  :  

                   nakłady ze środków pomocowych                          Wn  080          Ma 231 

             Wn 231           Ma 225 

                   nakłady udział własny /kwalifikowalne /                Wn  080          Ma 231 

                                                                                                    Wn 231           Ma 225 

                   nakłady udział własny /niekwalifikowalne /            Wn  080          Ma 231                              

                                                                                                     Wn 231           Ma 225 

4. Ewidencja zapłaty faktury :           Wn  201          Ma 130 

5. Ewidencja zapłaty rachunku :                       Wn  231        Ma 130 

6. Odprowadzenie podatku dochodowego                                   Wn 225         Ma 130  

7. Przeniesienie równowartości  wydatków inwestycyjnych:      Wn 810         Ma  800 

 

8. Okresowe przeniesienie wydatków                                          Wn 223         Ma 800 

9. Ewidencja środka trwałego            Wn 011         Ma 080 

10. Przeniesienia roczne wydatków inwestycyjnych:                  Wn 800          Ma 810 

 

Pozabilansowo: 

11. Zaangażowanie wydatków budżetowych                                    

     - zawarte umowy i podpisane zlecenia                                            Ma 998,999 



     - równowartość zrealizowanych  

        wydatków w danym roku wydatków                                        Wn 998 

     - przeksięgowanie zaangażowania lat 

       przyszłych na zaangażowanie danego roku 

       budżetowego                  Wn 999     Ma 998 

12. Plan finansowy wydatków budżetowych                                                      Ma 980 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


