
 

Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 708/2022 
                                                                                                   Burmistrza MiG Syców z dnia 03.01.2022r. 

w sprawie wprowadzenia zasad rachunkowości 
  
 

Wykaz kont księgi głównej   

I. Wykaz kont dla budżetu gminy 
  

1. Konta bilansowe: 
 

133 Rachunek budżetu 

134 Kredyty bankowe 

   135    Rachunek środków na niewygasające wydatki 

140 Środki pieniężne w drodze 

222 Rozliczenie dochodów budżetowych 

223 Rozliczenie wydatków budżetowych 

224 Rozrachunki budżetu 

225 Rozliczenie niewygasających wydatków 

240 Pozostałe rozrachunki 

250 Należności finansowe 

260 Zobowiązania finansowe 

290   Odpisy aktualizujące należności 

901 Dochody budżetu 

902 Wydatki budżetu 

903 Niewykonane wydatki 

904 Niewygasające wydatki 

909 Rozliczenia międzyokresowe 

960 Skumulowane wyniki budżetu 

961 Wynik wykonania budżetu 

962 Wynik na pozostałych operacjach 

968 Prywatyzacja 

  
   

2.   Konta pozabilansowe 

   991 Planowane dochody budżetu 

992 Planowane wydatki budżetu 

   993      Rozliczenia z innymi budżetami  

 



 

II. Wykaz kont dla (jednostki) Urzędu Miasta i Gminy Syców 
 

1. Konta bilansowe: 
 
Zespół 0 – Aktywa trwałe 

011 Środki trwałe 

013 Pozostałe środki trwałe 

015 Mienie zlikwidowanych jednostek 

020 Wartości niematerialne i prawne 

030 Długoterminowe aktywa finansowe 

071 Umorzenie środków trwałych oraz wartości 

niematerialnych i prawnych 

072 Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 

073 Odpisy aktualizujące długoterminowe aktywa finansowe 

080 Środki trwałe w budowie (inwestycje), 

Zespół 1 – Środki pieniężne i rachunki bankowe 

 130 Rachunek bieżący jednostek  

 135 Rachunek środków funduszy specjalnego przeznaczenia 

 139 Inne rachunki bankowe 

 140 Krótkoterminowe aktywa finansowe. 

 141 Środki pieniężne w drodze 

Zespół 2 – Rozrachunki i rozliczenia 

 201 Rozrachunki z dostawcami  

 202  Rozrachunki z odbiorcami 

 221 Należności z tytułu dochodów budżetowych 

 222 Rozliczenie dochodów budżetowych 

 223 Rozliczenie wydatków budżetowych 

 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetu 

środków europejskich 



 

 225 Rozrachunki z budżetami 

 226 Długoterminowe należności budżetowe 

 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne 

 231 Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń 

 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami 

 240 Pozostałe rozrachunki 

 243 Rozrachunki z tytułu PPK (Pracownicze Plany Kapitałowe) 

 245 - Wpływy do wyjaśnienia 

 290 Odpisy aktualizujące należności 

Zespół 3 – Materiały i towary 

 300 Rozliczenie zakupu  

 310 Materiały 

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie 

 400 Amortyzacja  

 401 Zużycie materiałów i energii 

 402 Usługi obce 

 403 Podatki i opłaty 

 404 Wynagrodzenia 

 405 Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia 

 409 Pozostałe koszty rodzajowe 

 410 Inne świadczenia finansowane z budżetu 

 411 Pozostałe obciążenia. 

Zespół 6 – Produkty 

 640 Rozliczenia międzyokresowe kosztów  

Zespół 7 – Przychody, dochody  i koszty  

 720 Przychody z tytułu dochodów budżetowych 

 750 Przychody finansowe 

 751 Koszty finansowe 

 760 Pozostałe przychody operacyjne 



 

 761 Pozostałe koszty operacyjne 

 

Zespół 8 – Fundusze, rezerwy i wynik finansowy 

800 Fundusz jednostki 

810 Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich 

oraz środki z budżetu na inwestycje 

840 Rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów 

851 Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 

855 Fundusz mienia zlikwidowanych jednostek 

860 Wynik finansowy 

       2.   Konta pozabilansowe 

 976 Wzajemne rozliczenia między jednostkami. 

 980 Plan finansowy wydatków budżetowych 

 981 Plan finansowy niewygasających wydatków 

 998 Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego 

 999 Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat 

III. Wykaz kont dla organu podatkowego 

1. Konta bilansowe: 
 
 101   Kasa, 

 130   Rachunek bieżący urzędu, 

 141   Środki pieniężne w drodze, 

 221   Należności z tytułu dochodów budżetowych, 

 226   Długoterminowe należności budżetowe, 

 720   Przychody z tytułu dochodów budżetowych  

2. Konta pozabilansowe 

 990 Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu 

ich odpowiedzialności za zobowiązania     podatkowe 

podatnika, 

 991  Rozrachunki z inkasentami z tytułu 

pobieranych przez nich podatków podlegających 



 

przypisaniu na kontach podatników.  

 


