
                                                                                                         Załącznik Nr 6 

                                                                                                                    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  

 

  „Szansa na aktywność” Program aktywizacji społecznej i zawodowej mieszkańców 
miasta Nowy Targ w ramach Priorytetu VII Działania 7.1 Poddziałania 7.1.1. POKL 
aneks  nr UDA-POKL.07.01.01-12—119/08-02 do umowy ramowej nr UDA-

POKL.07.01.01-12-119/08-00 zawarty w Krakowie w dniu 30 kwietnia 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  pomocowych 

PLN  90 1240 1574 1111 0010 0400 9374 

 133-01 Rachunek  bankowy  środków własnych budżetu miasta   

 PLN 40 1240 1574 1111 0010 0400 9983  

   

   

223  Rozliczenie wydatków  budżetowych 
 223-….. Przekazanie i rozliczenie wydatków budżetowych  ze 

środków pomocowych  i wkładu własnego dokonanych przez 

OPS. 

   

224  Rozrachunki budżetu 
 224 Rozrachunki budżetu  - dotacja z budżetu państwa do projektu 

   

240  Pozostałe rozrachunki 
 240 Należności od instytucji pośredniczącej z tytułu wydatków 

sfinansowanych ze środków własnych które podlegają 
refundacji 

   

901  Dochody budżetu 
 901 01 01  Dochody  z dotacji pomocowej  przeznaczonej  na 

finansowanie projektu 

   

902  Wydatki budżetu  
 902   Wydatki budżetowe  zrealizowane przez OPS  na zadanie 

objęte projektem. 

 902 Wydatki budżetowe zrealizowane ze środków pomocowych 



 902 Wydatki budżetowe zrealizowane ze środków własnych 

   

909  Rozliczenia międzyokresowe 
 909 Równowartość wydatków sfinansowanych ze środków 

własnych które podlegają refundacji od instytucji 

pośredniczącej 

   

961  Niedobór lub nadwyżka budżetu 
 961 01   Ustalenie wykonania budżetu na realizowanym projekcie  za 

dany rok budżetowy 

   

 

 

 

Opis typowych operacji gospodarczych  do ewidencji księgowej projektu 

Szansa na aktywność 
 

            Wpływ środków  dotacji rozwojowej  jest  ewidencjonowany w budżecie miasta  na 

rachunku bankowym  Nr  90 1240 1574 1111 0010 2814 6123.  Konto to  funkcjonuje w 

ramach ewidencji konta księgowego 133 w  planie kont budżetu . Na tym koncie 

ewidencjonowane są wpływy dotacji  rozwojowej.   Środki własne niezbędne do 

sfinansowania wkładu własnego, oraz na potrzeby prefinansowania wydatków projektu  

gromadzone są na rachunku budżetu miasta.  

             Z w/w  konta  lub z konta budżetu miasta  przelewane są środki na konto bakowe 

OPS – u. 

 

I.  Na  kontach  dla budżetu miasta: 

 
1.Ewidencja wpływu dotacji rozwojowej 

   na odrębny rachunek                                                               Wn 133,      Ma  901 

2.Przelew środków  z dotacji  rozwojowej 

   na rachunek wydzielony w  OPS - ie                                     Wn 223 ,       Ma 133 

3.Przelew środków własnych 

   na rachunek wydzielony w    OPS- ie                                    Wn 223         Ma 133 

4.Sprawozdanie OPS z wydatków dotacji                                Wn 902          Ma 223 

5.Sprawozdanie z wydatków środków  własnych                     Wn 902          Ma 223 

6. Ewidencja należności od instytucji  pośredniczącej  

    z tytułu wydatków sfinansowanych ze środków własnych 

   które podlegają refundacji ze środków pomocowych             Wn  240         Ma 909 

7. Wyksięgowanie należności od instytucji  

    pośredniczącej z tytułu wydatków sfinansowanych  

    ze środków własnych w dacie wpływu refundacji.                 Wn 909           Ma 240 

8. Przeniesienie w końcu roku dochodów                                   Wn 961         Ma  902 

    i wydatków na wynik budżetu                                                 Wn 901         Ma  961 

 

 

Wydatki bezpośrednie wykonuje Ośrodek Pomocy Społecznej. 

 
 

 


