
  Załącznik Nr 1
                                                                                                                   do Zarządzenia Nr 120.Z.41A.2018

  Burmistrza Miasta Nowy Targ
                                                                                                                    z dnia 27 listopada 2018 r.  

  (Załącznik Nr 21
   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 

Umowa  nr  PLSK.01.01.00-12-0026/16-00  z  dnia  04.05.2017r.  o  dofinansowanie
projektu  pn:  „Śladem zabytków  techniki  z  Podhala  na  Liptów” w  ramach  w ramach
Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska – Słowacja 2014-2020.

I.      W planie kont dla budżetu miasta Nowy Targ

Układ 
syntetyczny

Układ
analityczny

 Nazwa i opis konta

       
133 Rachunek budżetu 

133- 02-14 Rachunek bankowy dla wpływu refundacji środków z UE  
przeznaczonych na dofinansowanie projektu „Śladem 
zabytków techniki z Podhala na Liptów”  
66 1240 5136 1978 0010 7261 7358

133-01 Rachunek bankowy, z którego będą przekazywane środki 
własne na realizację projektu „Śladem zabytków techniki z 
Podhala na Liptów”  
40 1240 1574 1111 0010 0400 9983

223 Rozliczenie wydatków  budżetowych 
223-00-21 Rozliczenie wydatków budżetowych ze środków unijnych i ze

środków własnych  „Śladem zabytków techniki z Podhala 
na Liptów”  

240 Pozostałe rozrachunki
240-02-19 Należności z tytułu wydatków sfinansowanych ze środków 

własnych,  które  podlegają refundacji – środki zUE „Śladem 
zabytków techniki z Podhala na Liptów”  

901 Dochody budżetu

901-01-25  Dochody z tytułu środków z UE stanowiące refundację 
poniesionych wydatków „Śladem zabytków techniki z 
Podhala na Liptów”  

902 Wydatki budżetu 
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902-01  Sprawozdania z jednostek

909 Rozliczenia międzyokresowe
909-04-18 Równowartość wydatków sfinansowanych ze środków 

własnych,  które podlegają  refundacji  „Śladem zabytków 
techniki z Podhala na Liptów”  

960 Skumulowane wyniki budżetu
960-01 Przeksięgowanie pod datą zatwierdzenia sprawozdania z 

wykonania budżetu sald kont 961 i 962

961 Wynik wykonania budżetu 
961-01  Ustalenie wykonania budżetu za dany rok budżetowy

962 Wynik na pozostałych operacjach
962-02 Wynik na pozostałych operacjach „Śladem zabytków 

techniki z Podhala na Liptów”  - różnice kursowe 

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 projektu - analityka 

wg grup środków trwałych

013 Pozostałe środki trwałe
013-2 Pozostałe środki trwałe sfinansowane w ramach projektu

071 Umorzenie środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych

071-.. Umorzenie środków trwałych i wartości niematerialnych i 
prawnych sfinansowanych w ramach projektu- analityka 
wg grup środków trwałych

072 Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz wartości 
niematerialnych i prawnych

072-2-01 Umorzenie pozostałych środków trwałych sfinansowanych 
w ramach projektu

080 Inwestycje (środki trwałe w budowie)
080-….. Inwestycje (środki trwałe w budowie) - analityka wg zadań

inwestycyjnych
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130 Rachunek bieżący jednostki
130-028 Rachunek bieżący jednostki 

Rachunek bankowy do obsługi projektu 19 1240 4748 1111 
0010 4752 9727, na który będą  wpływać środki własne na 
wydatki projektu „Śladem zabytków techniki z Podhala na 
Liptów”    

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
201-  …
analityka wg 
kontrahentów

Rozrachunki z dostawcami robót i usług realizujących 
zadanie projektowe

222 Rozliczenie dochodów budżetowych
222-2 Rozliczenie dochodów budżetowych „Śladem zabytków 

techniki z Podhala na Liptów”  - odsetki od rachunku 
wydatków

223 Rozliczenie wydatków budżetowych
223-2 Rozliczenie wydatków na projekt - „Śladem zabytków 

techniki z Podhala na Liptów”  

225 Rozrachunki z budżetami
Rozrachunki z budżetami – ewidencja rozrachunków z 
tytułu podatku dochodowego od wynagrodzeń za obsługę 
projektu „Budowa wschodniej obwodnicy Nowego 
Targu” 

225-... Ewidencja zaliczek na podatek dochodowy od 
wynagrodzeń zw.z obsługą projektu „Śladem zabytków 
techniki z Podhala na Liptów”  

229 Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne
229-2-... Pozostałe rozrachunki publiczno-prawne - ewidencja 

składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne z 
tyt.wynagrodzeń za obsługę projektu „Śladem zabytków 
techniki z Podhala na Liptów”  

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
231-2-... Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń – ewidencja 

rozrachunków z tytułu umowy zlecenia za obsługę projektu
„Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów” 

234 Rozrachunki z pracownikami
234-2 Rozrachunki z pracownikami w ramach „Śladem 

zabytków techniki z Podhala na Liptów”  

240 Pozostałe rozrachunki
240-8 Pozostałe rozrachunki – ewidencja pozostałych 

rozrachunków związanych z realizacją projektu - 
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„Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”  

300 Rozliczenie zakupu
300-2 Rozliczenie zakupu – ewidencja rozliczenia zakupu 

towarów i usług (dostawy w drodze) w ramach projektu 
„Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”  

401 Zużycie materiałów i energii
401-2 Zużycie materiałów i energii - ewidencja kosztów zużycia 

materiałów i energii w zw.z realizacją projektu „Śladem 
zabytków techniki z Podhala na Liptów”  

402 Usługi obce
402-2 Usługi obce – ewidencja kosztów zakupu usług obcych 

związanych z realizacją projektu  „Śladem zabytków 
techniki z Podhala na Liptów”  

403 Podatki i opłaty
403-2 Podatki i opłaty – ewidencja kosztów z tytułu podatków i 

opłat w ramach projektu „Śladem zabytków techniki z 
Podhala na Liptów”  

404 Wynagrodzenia
404-2 Wynagrodzenia pracowników z tyt.obsługi projektu 

„Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”  

405 Ubezpieczenia społeczne  i inne świadczenia
405-2 Ubezpieczenia społeczne z tyt.wynagrodzeń zw.z 

realizacją projektu „Śladem zabytków techniki z Podhala
na Liptów”  

409 Pozostałe koszty rodzajowe
409-2 Pozostałe koszty rodzajowe – ewidencja pozostałych 

kosztów zw.z realizacją projektu „Śladem zabytków 
techniki z Podhala na Liptów”  

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

860 Wynik finansowy
860-2 Wynik finansowy WYDATKI-ewidencja wyniku 
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finansowego realizowanego na projekcie - „Śladem 
zabytków techniki z Podhala na Liptów”  

               Opis typowych operacji gospodarczych do ewidencji księgowej projektu
„Śladem zabytków techniki z Podhala na Liptów”  

     Wpływ środków pomocowych w formie refundacji w EUR ewidencjonowany w budżecie
miasta na rachunku bankowym  nr 66 1240 5136 1978 0010 7261 7358. Konto to funkcjonuje
w  ramach  ewidencji  konta  księgowego  133  w  planie  kont  budżetu.  Środki  na  wydatki
projektu przekazywane są na rachunek bieżący w Urzędzie Miasta nr 19 1240 4748 1111 0010
4752  9727. Z  rachunku  tego  Urząd  Miasta  uiszcza  wszystkie  zobowiązania  związane  z
realizacją  projektu.  Księgowania związane z  projektem będą dokonywane w oddziale  033
jako wyodrębniona księgowość projektu. 

I.  Na  kontach  dla budżetu miasta:

1.Ewidencja wpływu środków pomocowych Wn 133 Ma 901    
    ( refundacja)
2. Zwrot środków refundacji na r-k podst. budżetu Wn 140 Ma 133
3.Przelew środków na wydatki projektu
    na wyodrębniony rachunek bieżący  w urzędzie Wn 223 Ma 133
4.Rozliczenie wydatków – sprawozdanie Wn 902 Ma 223
5.Ewidencja należności z tytułu wydatków 
   sfinansowanych ze środków własnych, 
   które podlegają  refundacji ze 
   środków pomocowych Wn 240 Ma 909
6. Wyksięgowanie należności 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
8. Przeksięgowanie pod datą zatwierdzenia sprawozdania Wn 960        Ma 961,962
    z wykonania budżetu sald kont 961 i 962 Wn 961,962  Ma 960

II. Na kontach  Urzędu Miasta jako jednostki budżetowej.

1.Wpływ środków na wydatki projektu na wyodrębniony 
    rachunek wydatkowy       Wn 130 Ma 223
2. Naliczenie odsetek od r-ku bankowego wydatków  Wn 130 Ma 222
3.Ewidencja faktury do zapłaty:  
                       wydatki inwestycyjne              Wn 080 Ma 201
                        wydatki bieżące   Wn 401,402   Ma 201
4. Ewidencja zapłaty faktury         Wn 201 Ma 130
5. Równowartość wydatków inwestycyjnych                               Wn 810 Ma 800
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6. Ewidencja wynagrodzeń zw.z obsługą projektu  Wn 404 Ma 231
(umowa zlecenie)  Wn 231 Ma 229

 Wn 231 Ma 225
 Wn 231 Ma 130

7. Naliczenie składek ubezpieczeniowych  Wn 405 Ma 229
8. Zapłata składek ubezpieczeniowych  Wn 229 Ma 130
9. Zapłata zaliczki na podatek dochodowy  Ma 225 Ma 130
10. Obciążenie projektu kosztami wynagrodzeń i składek
    pracowników Urzędu obsługujących projekt  Wn 404 Ma 240

(nota obciążeniowa-koszty)  Wn 405 Ma 240
11. Przelew równowartości noty obciążeniowej z pkt 9 (wydatki)  Wn 240 Ma 130
12. Księgowanie podatku lub opłaty  Wn 403 Ma 240
13. Ewidencja kosztów podróży służbowych  Wn 409 Ma 234
14. Ewidencja wydatków podróży służbowych  Wn 234 Ma 130
15. Dokument OT przyjęcia środka trwałego lub wartości
      niematerialnej i prawnej  Wn 011 Ma 080

 Wn 020 Ma 080
16. Okresowe przeniesienie wydatków                                         Wn 223 Ma 800
17. Przeniesienia roczne wydatków inwestycyjnych                     Wn 800 Ma 810
18. Przeniesienie roczne kosztów              Wn 860       Ma 401-409

Pozabilansowo:
19. 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
20. Plan finansowy wydatków budżetowych Wn 980
      równowartość dokonanych wydatków Ma 980

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne powstałe w wyniku realizacji  projektu
ujmowane będą w analitycznej ewidencji środków trwałych ogólnej dla całego Urzędu. 
Całość dokumentacji  finansowo-księgowej związanej  z realizacją  projektu przechowywana
będzie w siedzibie Urzędu Miasta w Nowym Targu ul. Krzywa 1, Wydział Finansowy.
Dokumentacja  dotycząca  realizacji  projektu  będzie  przechowywana  zgodnie  z  zapisami
umowy o dofinansowanie.
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