
ZARZĄDZENIE NR 87/2017
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW

z dnia 11 maja 2017 r.

w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia planu kont dla projektu pn. "Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości 

Łażany” w ramach działania 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa 
„Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko 2014-2020.

Na podstawie art. 33  ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2016 r., poz. 446 z późniejszymi zmianami), ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz. U. z  2016 r., poz. 1047 z późniejszymi zmianami), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 
05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 
Rzeczypospolitej (Dz. U. z 2017 r., poz. 760) oraz Rozporządzenia  Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 roku 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących 
ze źródeł zagranicznych (Dz. U. z 2014 roku, poz. 1053 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§ 1. Wyodrębnia się ewidencję księgową dla celów realizacji Projektu "Uporządkowanie gospodarki ściekowej 
na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany” w ramach działania 
2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach” II oś priorytetowa „Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu” Programu Operacyjnego Infrastruktura Środowiska 2014-2020.

§ 2. Dla potrzeb projektu został otwarty odrębny rachunek bankowy o numerze: 71 1090 2369 0000 0001 
3327 8490.

§ 3. Beneficjentem środków finansowych z Unii Europejskiej jest gmina Żarów, realizatorem Urząd Miejski 
w Żarowie. Księgi rachunkowe projektu prowadzone są w jednostce budżetowej Urząd Miejski w Żarowie, przy ul. 
Zamkowej 2. Księgi rachunkowe prowadzi się techniką komputerową przy użyciu programu finansowo-
księgowego „Eurobudżet” nabytego od firmy Micomp. 

§ 4. 1. Ustala się Plan Kont dla jednostki budżetowej wyodrębniony dla projektu „Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" w ramach 
działania 2.3 "Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym 
adaptacja do zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środkowisko 2014-2020 jak w załączniku nr 
1 do niniejszego Zarządzenia.

2. Ustala się Plan Kont dla Organu wyodrębniony dla projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na 
terenia Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany" w ramach działania 2.3 
"Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach" II oś priorytetowa "Ochrona środowiska, w tym adaptacja do 
zmian klimatu" Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środkowisko 2014-2020 jak w załączniku nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia.

3. Zasady funkcjonowania kont stosuje się zgodnie z  zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu 
państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę 
poza granicami Rzeczypospolotej (Dz. U. z 2017 r., poz. 760).

4. Zasady (politykę) rachunkowości regulują odrębne Zarządzenia Burmistrza Miasta Żarów.

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Żarów.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 87/2017

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 11 maja 2017 r.

PLAN KONT

DLA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ WYODRĘBNIONY 

 DLA PROJEKTU  „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 
AGLOMERACJI ŻARÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

ŁAŻANY” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
W AGLOMERACJACH” II OŚ PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA 
DO ZMIAN KLIMATU” PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-

2020

I.  KONTA BILANSOWE

Zespół 0 – Majątek trwały

011 Środki trwałe

071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

101 Kasa

130 Rachunek bieżący jednostki

141 Środki pieniężne w drodze

Zespół 2 Rozrachunki i rozliczenia

201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

225 Rozrachunki z budżetami

229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

240 Pozostałe rozrachunki

245 Wpływy do wyjaśnienia

Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty

750 Przychody finansowe

751 Koszty finansowe

Zespół 8 - Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

800 Fundusz jednostki

860 Wynik finansowy

II.  KONTA POZABILANSOWE

975 – Wydatki strukturalne
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980 – Plan finansowy wydatków budżetowych

998 – Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

999 – Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

I. Konta bilansowe

Zespół 0- Majątek trwały

Konto 011 Środki trwałe

Na koncie tym ewidencjonuje się stan oraz zwiększenia i zmniejszenia wartości początkowej środków trwałych, 
które są umarzane stopniowo. Po stronie Wn konta 011 zostanie zaksięgowane przyjęcie kanalizacji sanitarnej 
w Łażanach do użytkowania.

Struktura konta 011-xxx: gdzie xxx oznacza nazwę Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych

Konto to służy do ewidencji zmniejszenia wartości bieżącej z tytułu umorzenia środków trwałych i wartości 
niematerialnych i prawnych  powstałego w wyniku planowych odpisów amortyzacyjnych i odpisów 
aktualizacyjnych. Umorzenie nalicza się według stawek amortyzacyjnych ustalonych i stosowanych przez 
jednostkę.

Struktura konta 071-xxx: gdzie xxx oznacza nazwę Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 080 Środki trwałe w budowie (inwestycje)

Konto to służy do ewidencji kosztów środków trwałych w budowie oraz do rozliczenia tych kosztów na 
uzyskane efekty. Na stronie Wn konta ewidencjonuje się ogół kosztów poniesionych przez jednostkę na 
realizowaną budowę środków trwałych na mające powstać nowe środki trwałe lub zwiększające wartość już 
istniejących środków trwałych oraz nowe pozostałe środki trwałe, będące pierwszym wyposażeniem nowych 
obiektów. Po stronie Ma księguje się w szczególności wartość uzyskanych efektów inwestycyjnych w postaci 
przyjętych do używania środków trwałych oraz rozliczenie nakładów bez efektów. Konto 080 może wykazywać 
saldo Wn, które oznacza koszty niezakończonych środków trwałych w budowie (inwestycji).

Struktura konta 080-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe

Konto 101 Kasa

Konto 101 służy do ewidencji krajowej i zagranicznej gotówki znajdującej się w kasie jednostki.

Na stronie Wn konta 101 ujmuje się wpływy gotówki oraz nadwyżki kasowe, a na stronie Ma – rozchody 
gotówki i niedobory kasowe.

Konto 101 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan gotówki w kasie.

Struktura konta 101-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 130 Rachunek bieżący jednostki

Konto 130 służy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachunku bankowym                 
z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych objętych planem finansowym. Zapisy na koncie 
130 dokonywane są na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi zachodzić pełna zgodność 
zapisów między jednostka a bankiem.

Na stronie Wn konta 130 ujmuje się wpływy środków pieniężnych: otrzymanych na realizację wydatków 
budżetowych zgodnie z planem finansowym, w korespondencji z kontem 223,  z tytułu zrealizowanych przez 
jednostkę dochodów budżetowych, w korespondencji z kontem 101, 221 lub innym właściwym kontem. Na stronie 
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Ma ujmuje się zrealizowane wydatki budżetowe zgodnie z planem finansowym jednostki, jak również środki 
pobrane do kasy na realizację wydatków budżetowych, w korespondencji z właściwymi kontami zespołów: 1, 2, 4, 
7 lub 8, okresowe przelewy dochodów budżetowych do budżetu, w korespondencji z kontem 222, okresowe 
przelewy środków pieniężnych, w korespondencji z kontem 223.

Na koncie 130 obowiązuje zachowanie zasady czystości obrotów, co oznacza, że do błędnych zapisów, 
zwrotów, korekt wprowadza się dodatkowo techniczny zapis ujemny.

Konto 130 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunku bieżącym 
jednostki budżetowej.

Struktura konta 130-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 141 Środki pieniężne w drodze

Konto 141 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze.

Na stronie Wn konta 141 ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie Ma 
zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze.

Konto 141 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych w drodze.

Struktura konta 141-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Zespół 2 Rozrachunki i roszczenia

Konto 201 Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami 

Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu dostaw, robót 
i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług.

Konto 201 obciąża się za powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a uznaje się za 
powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń.

Ewidencja szczegółowa prowadzona jest według kontrahentów. Konto 201 może mieć dwa salda. Saldo Wn 
oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma stan zobowiązań.

Struktura konta 201-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwa kontrahenta.

Konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Konto 222 służy do ewidencji rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę dochodów budżetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe przelane do budżetu, w korespondencji                  
z kontem 130.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe lub roczne przeksięgowania 
zrealizowanych dochodów budżetowych na konto 800, na podstawie sprawozdań budżetowych, a także wpływ 
środków pieniężnych w ramach realizowanych projektów europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Konto 222 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych, lecz 
nieprzelanych do budżetu.

Saldo konta 222 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu do budżetu dochodów budżetowych pobranych, 
lecz nieprzelanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Struktura konta 222-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 
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Konto 223 służy do ewidencji  rozliczenia zrealizowanych przez jednostkę wydatków budżetowych, w tym 
wydatków w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się w szczególności:

- okresowe przelewy środków pieniężnych na pokrycie wydatków budżetowych oraz wydatków w ramach 
współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków europejskich, w korespondencji 
z kontem 130.

- okresowe lub roczne przeniesienie na podstawie sprawozdań budżetowych, zrealizowanych wydatków 
budżetowych, w tym wydatków budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów 
realizowanych ze środków europejskich na konto 800.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się w szczególności:

- okresowe wpływy środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie wydatków budżetowych, w tym wydatków 
budżetu państwa w ramach współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków 
europejskich, w korespondencji z kontem 130.

Konto 223 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan środków pieniężnych otrzymanych na pokrycie 
wydatków budżetowych, lecz niewykorzystanych  do końca roku.

Saldo konta 223 ulega likwidacji poprzez księgowanie przelewu na rachunek dysponenta wyższego stopnia 
środków pieniężnych niewykorzystanych do końca roku, w korespondencji z kontem 130.

Struktura konta 223-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany - zasilenie.

Konto 225 Rozrachunki z budżetami

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z budżetem państwa.

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do budżetu, a na stronie Ma konta 225 – zobowiązania 
wobec budżetów i wpłaty od budżetów.

Konto 225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań wobec 
budżetów.

Struktura konta 225-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w szczególności 
z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych.

Na stronie Wn konta 229 ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – 
zobowiązania, spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych.

Konto 229 może wykazywać dwa salda: saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań.

Struktura konta 229-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z tytułu wypłat 
pieniężnych i świadczeń rzeczowych zaliczanych, zgodnie z odrębnymi przepisami, do wynagrodzeń, 
a w szczególności należności za pracę wykonywaną na podstawie stosunku pracy, umowy zlecenia, umowy 
o dzieło i innych umów zgodnie z odrębnymi przepisami.

Na stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności:

- wypłaty pieniężne lub przelewy wynagrodzeń,
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- wypłaty zaliczek na poczet wynagrodzeń,

- potrącenia  wynagrodzeń obciążające pracownika.

Na stronie Ma konta 231ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń.

Konto 231 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma oznacza stan 
zobowiązań z tytułu wynagrodzeń.

Struktura konta 231-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami

Konto służy do ewidencji należności, roszczeń i zobowiązań wobec pracowników z innych tytułów niż 
wynagrodzenia.

Na stronie Wn konta 234 ujmuje się m.in.: zapłacone zobowiązania wobec pracowników, na stronie Ma konta 
234 ujmuje się w szczególności wydatki wyłożone przez pracowników w imieniu jednostki, rozliczone zaliczki 
i zwroty środków pieniężnych, wpływy należności od pracowników.

Konto 234 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, a saldo Ma – stan 
zobowiązań wobec pracowników.

Struktura konta 234-xxx:

gdzie: xxx oznacza imię i nazwisko pracownika.

Konto 240 Pozostałe rozrachunki 

Konto 240 służy do ewidencji krajowych i zagranicznych należności i roszczeń oraz zobowiązań  nieobjętych 
ewidencją na kontach 201-234.

Na stronie Wn konta 240 ujmuje się powstałe należności i roszczenia oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, 
a na stronie Ma – powstałe zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności  i roszczeń.

Konto 240 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności i roszczeń, saldo Ma – stan zobowiązań.

Struktura konta 240-xxx:

gdzie: xxx oznacza m.in. odsetki, inne mylne wpływy.

Konto 245 Wpływy do wyjaśnienia

Konto 245 służy do ewidencji wypłaconych a niewyjaśnionych kwot należności z tytułu dochodów 
budżetowych.

Na stronie Wn konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty wyjaśnionych wpłat i ich zwroty.

Na stronie Ma konta 245 ujmuje się w szczególności kwoty niewyjaśnionych wpłat.

Konto 245 może wykazywać saldo Ma, które wykazuje stan niewyjaśnionych wpłat.

Struktura konta 245-xxx:

gdzie: xxx oznacza m.in. niewyjaśnione wpłaty.

Zespół 7 – Przychody, dochody i koszty

Konto 750 Przychody finansowe

Konto 750 służy do ewidencji przychodów finansowych.

Na stronie Ma konta 750 ujmuje się przychody z tytułu operacji finansowych, w szczególności: odsetki za 
zwłokę w zapłacie należności.

Na koniec roku saldo konta przenosi się na konto 860. Konto 750 na koniec roku nie wykazuje salda.

Struktura konta 750-xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenia Aglomeracji 
Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.
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Konto 751 Koszty finansowe

Konto 751 służy do ewidencji kosztów finansowych.

Na stronie Wn konta 751 ujmuje się w szczególności koszty operacji finansowych obejmujące w szczególności 
odsetki za zwłokę w zapłacie zobowiązań.

Na stronie Ma konta księguje się korekty zmniejszające uprzednio zaksięgowane koszty  i przeniesienie na 
koniec roku poniesionych kosztów finansowych.

Saldo konta 751 na koniec roku przenosi się na konto 860 i wobec tego konta nie wykazuje salda.

Struktura konta 751-xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji 
Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy

Konto 800 Fundusz jednostki 

Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, po stronie Ma – jego zwiększenia, zgodnie 
z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.

Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów budżetowych z konta 222.

Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:

- przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860,

- przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych wydatków budżetowych  z konta 223.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Struktura konta 800-xxx:

gdzie: xxx oznacza m.in. zrealizowane wydatki Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji 
Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 860 Wynik finansowy

Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki.

W końcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ujmuje się sumę:

- poniesionych kosztów, w korespondencji z kontem: 401, 402, 404, 405 i 409,

- kosztów operacji finansowych, w korespondencji z kontem 751.

Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę:

- uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7,

Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki:

- saldo Wn – to strata netto,

- saldo Ma – to zysk jednostki.

W roku następnym saldo konta 860 przeksięgowuje się na konto 800 „Fundusz jednostki”.

Struktura konta 860-xxx:

gdzie: xxx oznacza m.in. poszczególne koszty, przychody na podstawie których tworzy się rachunek zysków 
i strat.

II.  KONTA POZABILANSOWE

Konto 975 Wydatki strukturalne
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Konto 975 służy do ewidencji wartości zrealizowanych wydatków strukturalnych poniesionych w danym roku 
budżetowym.

Na stronie Wn konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych według klasyfikacji 
wydatków strukturalnych.

Na stronie Ma ujmuje się wartość wydatków strukturalnych (np. faktury, rachunki, itp.)

Struktura konta 975-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenia Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 980 Plan finansowy wydatków budżetowych

Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany, z tym, że 
zwiększenia zapisem dodatnim, a zmniejszenia zapisem ujemnym.

Na stronie Ma konta 980 ujmuje się:

- równowartość zrealizowanych wydatków budżetu,

- wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.

Konto 980 na koniec roku nie wykazuje salda.

Struktura konta 980-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

Konto 998 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych ujętych w planie finansowym 
jednostki budżetowej danego roku budżetowego oraz w planie finansowym niewygasających wydatków 
budżetowych ujętych do realizacji w danym roku budżetowym.

Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:

- równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym,

- równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.

Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych 
postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.

Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.

Struktura konta 998-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

Konto służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat oraz 
niewygasających wydatków, które mają być zrealizowane w latach następnych.

Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach 
poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy 
niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.

Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.

Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat 
przyszłych.

Struktura konta 999-xxx:
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gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.
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Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 87/2017

Burmistrza Miasta Żarów

z dnia 11 maja 2017 r.

PLAN KONT DLA ORGANU WYODRĘBNIONY

 DLA PROJEKTU „UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE 
AGLOMERACJI ŻARÓW POPRZEZ BUDOWĘ KANALIZACJI SANITARNEJ W MIEJSCOWOŚCI 

ŁAŻANY” W RAMACH DZIAŁANIA 2.3 „GOSPODARKA WODNO-ŚCIEKOWA 
W AGLOMERACJACH” II OŚ PRIORYTETOWA „OCHRONA ŚRODOWISKA, W TYM ADAPTACJA 
DO ZMIAN KLIMATU” PROGRAMU OPERACYJNEGO INFRASTRUKTURA I ŚRODOWISKO 2014-

2020

I Konta bilansowe

133 Rachunek budżetu

222 Rozliczenie dochodów budżetowych

223 Rozliczenie wydatków budżetowych

901 Dochody budżetu

902 Wydatki budżetu

960 Skumulowane wyniki budżetu

961 Wynik wykonania budżetu

II Konta pozabilansowe

991 Planowane dochody budżetu

992 Planowane wydatki budżetu

I KONTA BILANSOWE

Konto 133 Rachunek budżetu

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowych rachunkach budżetu. Zapisy 
na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, w związku z czym musi 
zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem.

Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu.

Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu.

Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na 
rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 kwotę wykorzystanego kredytu bankowego udzielonego przez bank na 
rachunku budżetu.

Struktura konta 133-x:

gdzie: x oznacza m.in. rachunek dotyczący projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 222 Rozliczenie dochodów budżetowych

Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki 
dochodów budżetowych..

Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe,                         
w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 901.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, dokonane przez 
jednostki budżetowe, w korespondencji z kontem 133.
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Konto 222 może wykazywać dwa salda.

Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodów budżetowych objętych okresowymi 
sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budżetu.

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki budżetowe na rachunek 
budżetu, lecz nieobjętych okresowymi sprawozdaniami.

Struktura konta 222-xx:

gdzie: xx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 223 Rozliczenie wydatków budżetowych

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez te jednostki 
wydatków budżetowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków jednostek 
budżetowych, w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości wynikającej 
z okresowych sprawozdań, w korespondencji z kontem 902.

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na wyodrębniony rachunek bankowy, lecz 
niewykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych.

Struktura konta 223-xx:

gdzie: xx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 901 Dochody budżetu

Konto 901 służy do ewidencji dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy dochodów budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego na konto 961.

Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody budżetu na podstawie sprawozdań budżetowych jednostek 
budżetowych, w korespondencji z kontem 222.

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę dochodów budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok. Pod datą 
ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 901 przenosi się na konto 961.

Struktura konta 901-xxx:

gdzie: xxx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów 
poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 902 Wydatki budżetu

Konto 902 służy do ewidencji wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

Na stronie Wn konta 902 ujmuje się w szczególności wydatki jednostek budżetowych na podstawie ich 
sprawozdań budżetowych, w korespondencji z kontem 223.

Na stronie Ma konta 902 ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu jednostki samorządu 
terytorialnego na konto 961.

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego za dany rok.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 902 przenosi się na konto 961.

Struktura konta 902-xx:

gdzie: xx oznacza nazwę projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 960 Skumulowane wyniki budżetu

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.
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Konto 960 w ciągu roku jest przeznaczone do ewidencji operacji dotyczących zmniejszenia lub zwiększenia 
skumulowanych wyników budżetu jednostki samorządu terytorialnego.

W szczególności na stronie Wn lub Ma konta 960 ujmuje się, pod datą zatwierdzenia sprawozdania                          
z wykonania budżetu, odpowiednio przeniesienie salda konta 961. Konto 960 może wykazywać saldo Wn lub saldo 
Ma.

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego deficytu budżetu, a saldo Ma konta 960 – stan skumulowanej 
nadwyżki budżetu.

Konto 961Wynik wykonania budżetu

Konto 961 służy do ewidencji wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Wn konta 961 ujmuje się przeniesienie poniesionych 
w ciągu roku wydatków budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 902.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego na stronie Ma konta 961 ujmuje się przeniesienie zrealizowanych 
w ciągu roku dochodów budżetu, odpowiednio w korespondencji z kontem 901.

Na koniec roku konto 961 może wykazywać saldo Wn lub Ma. Saldo Wn oznacza stan deficytu budżetu,                  
a saldo Ma stan nadwyżki.

W roku następnym, pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu, saldo konta 961 przenosi się na 
konto 960.

Struktura konta 961-x:

gdzie: x oznacza m.in.: niedobór/nadwyżka budżetu związany z projektem Uporządkowanie gospodarki 
ściekowej na terenia Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

II KONTA POZABILANSOWE

Konto 991 Planowane dochody budżetu

Konto 991 służy do ewidencji planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.

Na stronie Wn konta 991 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan dochodów budżetu. Na stronie Ma 
konta 991 ujmuje się planowane dochody budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane dochody.

Saldo Ma konta 991 określa w ciągu roku wysokość planowanych dochodów budżetu.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Wn konta 991.

Struktura konta 991-xx:

gdzie: xx oznacza m.in.: zmniejszenia planu dochodów, planowane dochody, zwiększenia planu dochodów 
związanych z projektem Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie Aglomeracji Żarów poprzez budowę 
kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.

Konto 992 Planowane wydatki budżetu

Konto 992 służy do ewidencji planu wydatków budżetowych oraz jego zmian.

Na stronie Wn konta 992 ujmuje się planowane wydatki budżetu oraz zmiany budżetu zwiększające planowane 
wydatki. Na stronie Ma konta 992 ujmuje się zmiany budżetu zmniejszające plan wydatków budżetowych lub 
wydatki zablokowane.

Saldo Wn konta 992 określa w ciągu roku wysokość planowanych wydatków budżetowych.

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego sumę równą saldu konta ujmuje się na stronie Ma konta 992.

Struktura konta 992-xx:

gdzie: xx oznacza m.in.: planowane wydatki, zwiększenia planowanych wydatków, zmniejszenia planu 
wydatków związanych z projektem Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenia Aglomeracji Żarów poprzez 
budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.
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UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r.,
poz. 1047 z późniejszymi zmianami) jednostka powinna stworzyć zakładowy plan kont. Zasady przyjęte w
Zarządzeniu obowiązują na czas realizacji projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie
Aglomeracji Żarów poprzez budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowości Łażany.”

Biorąc powyższe pod uwagę wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione.
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