
Załącznik Nr 5 

do Zarządzenia Nr Or.120.Z.22A.2012 

Burmistrza Miasta Nowy  Targ 

z dnia 29 czerwca 2012 roku 

 

 

 

Wykaz kont syntetycznych i analitycznych do projektu „Poprawa i 

wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego  

Gminy Miasto Nowy Targ” 

 
Umowa nr MRPO.04.02.01-12-016/10-00-XVI/567/FE/10 o dofinansowanie projektu 

„Poprawa i wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy 

Targ” w ramach Osi Priorytetowej 4.Infrastruktura dla rozwoju gospodarczego 

Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 zawartej pomiędzy 

Zarządem Województwa Małopolskiego w Krakowie w dniu 21.09.2010r.   

 

 

I. W planie kont dla budżetu miasta Nowy Targ 

 

Układ 

syntetyczny 

Układ 

analityczny 

Nazwa i opis konta 

   

133  Rachunek budżetu 
 133- 01 Rachunek budżetu, z którego przekazuje się środki na 

rachunek  projektu  jako wkład własny oraz płatności od 

Wojewody 40 1240 1574 1111 0010 0400 9983 

 133-02-02 Wyodrębniony rachunek bankowy dla środków pomocowych 

PLN nr 26 1240 1574 1111 0010 3404 9195 

   

141  Środki pieniężne w drodze 
 140-01 Środki pieniężne w drodze 

   

223  Rozliczenie wydatków budżetowych 
 223-00-06 Rozliczenie wydatków budżetowych  ze środków własnych i 

pomocowych 

   

224  Rozrachunki budżetu 
 224 -700- … Rozrachunki budżetu TRANSPORT – dotacja z budżetu 

państwa do projektu 

   

240  Pozostałe rozrachunki 
 240-02-04 Pozostałe rozrachunki TRANSPORT 

   

901  Dochody budżetowe 
 901-01-06 Dochody budżetowe-środki pomocowe TRANSPORT 

   

902  Wydatki budżetowe 



 902-01 Sprawozdania z jednostek 

   

909  Rozliczenia międzyokresowe 
 909-04-04 Rozliczenia międzyokresowe TRANSPORT 

   

961  Wynik wykonania budżetu 
 961-01 Niedobór lub nadwyżka budżetu 

 

 

II. W planie kont dla Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej 

 

 

Układ 

syntetyczny 

Układ 

analityczny 

Nazwa i opis konta 

   

130  Rachunek bieżący jednostki  
 130-016 Rachunek bieżący jednostki TRANSPORT 

   

224  Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych  oraz 

płatności z budżetu środków europejskich 
 224-2-2 

MZK 

Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych  oraz płatności 

z budżetu środków europejskich  

   

751  Koszty finansowe 

 751-2 Koszty finansowe - WYDATKI  

   

761  Pozostałe koszty operacyjne 
 761-2 Pozostałe koszty operacyjne – WYDATKI  

   

800  Fundusz jednostki 
 800-2-01 Fundusz jednostki 

   

810  Dotacje budżetowe, płatności z budżetu  środków 

europejskicj oraz środki z budżetu na inwestycje 
 810-2-01 Rozliczone dotacje celowe dla MZK 

 

 

Opis typowych operacji gospodarczych do ewidencji księgowej projektu „Poprawa i 

wzmocnienie funkcjonowania transportu publicznego Gminy Miasto Nowy Targ”  

 
 
Wpływ środków pomocowych ewidencjonowany jest w budżecie miasta na rachunku 

bankowym 26 1240 1574 1111 0010 3404 9195. Konto funkcjonuje w ramach ewidencji 

księgowej konta 133 w planie kont budżetu. Środki z funduszy pomocowych przekazywane 

są w postaci dotacji bezpośrednio na rachunek bankowy realizatora projektu Miejskiego 

Zakładu Komunikacji na podstawie składanych dokumentów płatniczych (kopie faktur). Na 

koncie tym ewidencjonowane są także przelewy środków własnych na dofinansowanie 



projektu. 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. Wydatki dokonywane bezpośrednio na projekt jak również ewidencja 

majątku gminy następuje w MZK. Księgowania w jednostce będą się odbywać w oddziale 

016. 

 

 

I. Na  kontach  dla budżetu miasta: 

 

 

Rodzaj operacji Konto Wn              Konto Ma 

1.Ewidencja wpływu 

środków pomocowych  na 

odrębny rachunek  bankowy                                         

 

133 

 

901 

2.Przelew środków do MZK 

bezpośredni z r-ku budżetu 
 

 

223 

 

 

 

133 

3.Sprawozdanie z wydatków 902 223 

4.Ewidencja należności od 

instytucji  pośredniczącej  

z tytułu wydatków 

sfinansowanych ze środków 

własnych, które podlegają 
refundacji ze środków 

pomocowych              

 

 

 

240 

 

 

 

909 

5.Wyksięgowanie należności 

od instytucji pośredniczącej z 

tytułu wydatków 

sfinansowanych  

ze środków własnych w 

dacie wpływu refundacji          

 

 

 

909 

 

 

 

240 

6.Przeniesienie w końcu roku 

dochodów i wydatków na 

wynik budżetu                                                 

 

961 

901 

 

902 

961 

 

 

 

 

II. Na kontach Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej 

 

 

Rodzaj operacji Konto Wn Konto Ma 

1.Ewidencja przekazania  dotacji 

celowej dla MZK   / zapis równoległy 

do księgowania  w organie I.2 /: 

 

 

 

 

224 

 

 

 

 

130 

 

2.Uznanie dotacji celowych jako   



rozliczonych w momencie ich 

przekazania na podstawie dokumentów 

złożonych do przelewu:        

                             

 

810 

 

 

 

224 

3. Zapłata odsetek za nieterminowe 

rozliczenie wniosku i zwrot zaliczki 
751 130 

4. Zwrot środków zaliczki w roku 

następnym 
761 130 

3.Okresowe przeksięgowanie 

wydatków 

  

 

 

130 

 

 

 

800 

4.Przeniesienie roczne rozliczonej 

sumy dotacji przekazanych w ciągu 

roku                                                 

 

 

800 

 

810 

   

 

 

 

Pozabilansowo:  

1) Wzajemne rozliczenia między jednostkami                                           976 

2) 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 

 

3) Plan finansowy wydatków budżetowych                                                        Ma 980 

     Realizacja planu finansowego                                                        Wn 980 

 

 


