
                                                                                                         Załącznik Nr 4 

                                                                                                     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: POIS.01.01.00-00-108/09 o dofinansowanie Projektu :Modernizacja 

Gospodarki Wodnej i Ściekowej w Nowym Targu  w ramach  działania 1.1. – Gospodarka 

wodno-ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tyś. RLM priorytetu I Programu 

Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007 – 2013 zawartej pomiędzy Wojewódzkim 

Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie  w dniu 28 stycznia 

2010 r. 

 

 

I.      W planie kont dla budżetu miasta Nowy Targ 
 

 

Układ  

syntetyczny 

Układ 

analityczny  

 Nazwa i opis konta 

          

133  Rachunek budżetu 
 133- 02-03 Rachunek bankowy dla środków  pomocowych  

przeznaczonych na finansowanie projektu „Modernizacja 

gospodarki  wodnej i ściekowej” 

PLN  90 1240 1574 1111 0010 2937 8251 

 133-01 Rachunek  bankowy budżetu miasta, z którego 

przekazywane będą środki własne na dofinansowanie 

projektu 

 PLN 40 1240 1574 1111 0010 0400 9983  

   

223  Rozliczenie wydatków budżetowych 
 223-00-03 Rozliczenie wydatków budżetowych ze środków własnych 

i środków pomocowych 

   

140  Inne środki pieniężne 
 140- 01 Środki pieniężne w drodze 

   

240  Pozostałe rozrachunki 
 240-02-03 Należności od instytucji pośredniczącej z tytułu wydatków 

sfinansowanych ze środków własnych które podlegają 
refundacji 

   

901  Dochody budżetu 
 901-01-04    Dochody  z dotacji rozwojowej  przeznaczonej  na 

dofinansowanie projektu 

   



902  Wydatki budżetu  
 902-01 Sprawozdania z jednostek 

   

909  Rozliczenia międzyokresowe 
 909-04-03 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 jednostki 
 130-013 Rachunek bieżący jednostki GOSP.WODNO-ŚCIEKOWA 

   

224  Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z 
budżetu środków europejskich 

 224-2-2 

MZWiK  

Udzielenie i rozliczenie udzielonych dotacji 

   

800  Fundusz jednostki 
 800-2-01 Fundusz jednostki   

   

810  Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków 

europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje 
 810-2-01 Rozliczone dotacje celowe dla MZWiK 

 

 

Opis typowych operacji gospodarczych  do ewidencji księgowej projektu 

Modernizacja gospodarki wodnej i ściekowej w Nowym Targu 
 

 

Wpływ środków  pomocowych   jest  ewidencjonowany w budżecie miasta  na rachunku 

bankowym nr 90 1240 1574 1111 0010 2937 8251. Konto to funkcjonuje w ramach ewidencji 

konta księgowego 133 w  planie kont budżetu .  Na tym koncie ewidencjonowane są również 
przelewy środków własnych przeznaczonych na dofinansowanie lub prefinansowanie 

projektu. Z tego rachunku beneficjent /Urząd Miasta /przekazuje dotacje celowe dla MZWiK  

na podstawie składanych dokumentów płatniczych /kopie faktur/. Konto 130 służy do 

ewidencji wydatków realizowanych bezpośrednio z rachunku bieżącego budżetu samorządu 



terytorialnego. Saldo konta 130 w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu 

przeksięgowaniu na podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800. Ewidencja 

przekazywanych dotacji i ich rozliczenie  jest ewidencjonowane na kontach Urzędu Miasta w 

oddziale 013. Majątek Gminy jest tworzony i ewidencjonowany  bezpośrednio w MZWiK- u. 

 

I.  Na  kontach  dla budżetu miasta: 

 
1.Ewidencja wpływu środków pomocowych 

   na odrębny rachunek  bankowy                                              Wn 133        Ma  901 

2.Przelew środków  własnych                                                    Wn 140        Ma  133 

   na rachunek  gromadzenia środków                                        Wn 133        Ma 140 

3 .Wydatek – przelew środków / dotacji /   na r-k MZWiK       Wn 223         Ma 133 

4 . Ewidencja należności od instytucji  pośredniczącej  

    z tytułu wydatków sfinansowanych ze środków własnych 

   które podlegają refundacji ze środków pomocowych            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                                                      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 przekazania  dotacji celowej  

   dla MZWiK  bezpośrednio  z rachunku  budżetu   

   /równocześnie z zapisami w budżecie 

  Wn 223 Ma 133 operacja 1.3 w budżecie /                           Wn   224            Ma 130                                                                           

2. Uznanie dotacji celowych jako rozliczonych  

   w momencie ich przekazania na podstawie dokumentów 

   złożonych do przelewu                                                         Wn  810             Ma 224  

3.Okresowe przeksięgowanie wydatków                                 Wn 130              Ma 800           

4.Przeniesienie roczne rozliczonej sumy dotacji  

   przekazanych w ciągu roku                                                     Wn   800          Ma  810 

 

Pozabilansowo: 

5. Wzajemne rozliczenia między jednostkami                                           976 

6. 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 

 

7. Plan finansowy wydatków budżetowych                                                        Ma 980 

     Realizacja planu finansowego                                                       Wn 980 
 


