
                                                                                                        Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 708/2022 
                                                                                                         Burmistrza MiG Syców z dnia 03.01.2022r. 

w sprawie wprowadzenia zasad  
rachunkowości 

  
 

 

Zasady funkcjonowania kont budżetu, klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, prowadzenia 

ewidencji analitycznej 

 

Zespół 1 - Środki pieniężne 

Konta zespołu 1 służą do ewidencji: 

– środków pieniężnych budżetu gminy przechowywanych na podstawowym rachunku 

bankowym, na rachunkach lokat terminowych, na wyodrębnionych rachunkach bankowych 

na realizację zdań współfinansowanych z budżetu środków europejskich, 

– środków pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki, 

– kredytów bankowych w walucie polskiej i w walutach obcych, 

– środków pieniężnych w drodze. 

 

Konto 133 – „Rachunek budżetu” 

Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na bankowym rachunku 

budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywanie na podstawie dokumentów bankowych, w związku   

z czym zachowana musi być zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie stwierdzenia 

błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę 

wynikająca z błędu odnosi się na konto 240 -"Pozostałe rozrachunki", jako sumy do wyjaśnienia. 

Dopuszczalne jest stosowanie innych niż dokumenty bankowe dowodów księgowych, jeżeli jest to 

konieczne dla zachowania czystości obrotów. 

Na stronie Wnkonta 133ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym 

również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu, oraz wpływy 

kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 134. 

Na stronie Ma konta 133ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane 

w ramach kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133), oraz 

wypłaty z tytułu spłaty kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji         

z kontem 134. 

Na koncie 133ujmuje się również lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. Lokaty 



wyodrębnia się na kontach analitycznych do konta133według poszczególnych umów lokat                

i księguje Wn 133 Ma 133. 

Konto 133  może wykazywać saldo Wn oraz  saldo Ma. Saldo Wn  oznacza stan środków 

pieniężnych  na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 oznacza kwotę wykorzystanego kredytu 

bankowego na rachunku budżetu. 

Na koncie 133 księguje się równieżoperacje związane z płatnościami dokonywanymi za pomocą 

mechanizmu podzielonej płatności. 

 

Konto 134 - „Kredyty bankowe" 
 

Konto 134 - służy do ewidencji kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu. 

Na stronie Wnkonta 134ujmuje się spłatę lub umorzenie kredytu. 

Na stronie Ma konta 134ujmuje się kredyt bankowy na finansowanie budżetu oraz odsetki od 

kredytu bankowego. 

Na koncie  134 nie  ewidencjonuje sie  kredytu zaciągniętego w rachunku budżetu (jako saldo kredytowe 

tego rachunku). 

Ewidencję szczegółową do konta 134 prowadzi się z sposób umożliwiający ustalenie stanu 

zadłużenia według umów kredytowych.  

Konto 134 może wykazywaćsaldo Ma oznaczające stan kredytu przeznaczonego na finansowanie 

budżetu 

 
Konto 135 - „Rachunek środków na niewygasające wydatki" 
 
Konto 135 - służy do ewidencji operacji pieniężnych na rachunku bankowym środków 

na niewygasające wydatki. 

Na stronie Wnkonta 135ujmuje się wpływy środków pieniężnych na rachunek środków na 

niewygasające wydatki, w korespondencji z kontem 133. 

Na stronie Ma konta 135ujmuje się wypłaty z rachunku środków na niewygasające wydatki na 

pokrycie wydatków niewygasających, w korespondencji z kontem 225. 

Zapisy na koncie 135 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych i muszą być 

zgodne z ewidencją banku. Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków 

pieniężnych na rachunku środków na niewygasające wydatki. 

Konto 135 może wykazywać saldo Wn oznaczające stan środków pieniężnych na rachunku środków na 

wydatki niewygasające. 

 



 
 
Konto 140 - „Środki pieniężne w drodze" 
 
Konto 140 służy do ewidencji środków pieniężnych w drodze, w tym: 

 środków otrzymanych z innych budżetów w przypadku, gdy środki te zostały przekazane 

w poprzednim okresie sprawozdawczym i są objęte wyciągiem bankowym z datą 

następnego okresu sprawozdawczego, 

 przelewów dochodów budżetowych zrealizowanych przez bank płatnika w okresie 

sprawozdawczym i objętych wyciągami bankowymi z rachunku bieżącego budżetu 

w następnym okresie sprawozdawczym. 

 kwot wpłacanych przez inkasentów za pośrednictwem poczty lub bezpośrednio do banku 

z tytułu dochodów budżetowych, wprzypadku potwierdzenia wpłaty przez bank w następnym 

okresie sprawozdawczym, 

 płatności dokonywanych przy użyciu terminala płatniczego. 

Na stronie Wnkonta 140ujmuje się zwiększenia stanu środków pieniężnych w drodze, a na stronie 

Ma – zmniejszenia stanu środków pieniężnych w drodze. 

Przyjmuje się, że środki pieniężne w drodze ewidencjonuje się tylko na przełomie okresów 

sprawozdawczych. 

Saldo Wn konta 140 oznacza stan środków pieniężnych w drodze. 

Zespół 2 - Rozrachunki i rozliczenia 

Konta zespołu 2 służą do ewidencji: 

– rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych dochodów budżetowych 

i poniesionych wydatków budżetowych na podstawie sprawozdań budżetowych,  

– rozliczeń dochodów budżetowych zrealizowanych przez urzędy skarbowe na rzecz gminy  

na podstawie sprawozdań budżetowych, 

– rozrachunków z innymi budżetami, w tym z tytułu udziałów w podatku dochodowych 

od osób fizycznych, z tytułu dotacji i subwencji, z tytułu dochodów pobranych na rzecz 

budżetu państwa. 

– rozrachunków innych związanych z realizacją budżetu, 

– należności i zobowiązań finansowych. 

Konto 222 - „Rozliczenie dochodów budżetowych" 



Konto 222 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez  

te jednostki dochodów budżetowych. 

Na stronie Wnkonta 222ujmuje się dochody budżetowe zrealizowane przez jednostki budżetowe, 

 w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 

901. 

Na stronie Ma konta 222ujmuje się przelewy dochodów budżetowych na rachunek budżetu, 

dokonane przez jednostki budżetowe  w korespondencji z kontem 133. 

Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się z sposób umożliwiający ustalenie stanu 

rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez nie dochodów 

budżetowych. 

Konto 222 może wykazywać dwa salda. 

Saldo  Wn konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych zrealizowanych przez jednostki 

budżetowe i objętych okresowymi sprawozdaniami, lecz nie przekazanych na rachunek budżetu. 

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodów budżetowych przekazanych przez jednostki 

budżetowe na rachunek budżetu, lecz nie objętych okresowymi sprawozdaniami. 

 

Konto 223 - „Rozliczenie wydatków budżetowych" 

Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu dokonanych przez 

te jednostki wydatków budżetowych. 

Na stronie Wnkonta 223ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków 

jednostek budżetowych, w korespondencji z kontem 133. 

Na stronie Ma konta 223ujmuje się wydatki dokonane przez jednostki budżetowe w wysokości 

wynikającej z okresowych sprawozdań tych jednostek, w korespondencji z kontem 902. 

Ewidencję szczegółową do konta 223 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalenie stanu 

rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przelanych na ich rachunki środków 

budżetowych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatków budżetowych.  

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych środków na rachunki bieżące jednostek budżetowych, 

lecz nie wykorzystanych na pokrycie wydatków budżetowych. 

 
Konto 224 - „Rozrachunki budżetu" 

 

Konto 224 służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami, a w szczególności: 



Na stronie Wn konta 224 ujmuje się: 

– rozliczenia dochodów budżetowych realizowanych przez organy podatkowe na rzecz budżetu 

jednostki samorządu terytorialnego na podstawie sprawozdań w korespondencji      z kontem 901, 

– rozrachunki z tytułu udziałów w dochodach innych budżetów, w korespondencji                  z 

kontem 133, 

– rozrachunków z tytułu dotacji i subwencji, w korespondencji z kontem 133, 

– zwrotów niewykorzystanych dotacji w korespondencji z kontem 133, 

– rozrachunki z tytułu dochodów pobranych na rzecz budżetu państwa. 

Na stronie Ma konta  224 księguje się; 

– dochody budżetowe przelane na rachunek budżetu przez urzędy skarbowe 

1) które wpłynęły w okresie sprawozdawczym w korespondencji z kontem 133, 

2) które nie wpłynęły na rachunek do końca okresu sprawozdawczego                 

w korespondencji z kontem 140, 

Na koncie 224 ewidencjonuje się również przekazywane z MGOPS w  Sycowie  zwroty 

nienależnie pobranych świadczeń  wychowawczych, rodzinnych, świadczeń z tytułu funduszu 

alimentacyjnego z lat ubiegłych. Na stronie Ma księguje się wpływy środków na rachunek Urzędu, na stronie 

Wn księguje się zwroty środków do Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu. Dane o 

wysokości wpływów miesięcznych stanowią podstawę do sporządzenia zmiany w planie dochodów MGOPS 

w Sycowie  i wydatków Urzędu Miasta i Gminy w Sycowie. Na koniec miesiąca na podstawie polecenia 

księgowania dokonywane jest miesięczne przeksięgowanie wpływów z tytułu nienależnie pobranych 

świadczeń z lat ubiegłych – na konto 222 - dochody MGOPS; zwroty w wysokości środków przekazanych do 

Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu przenoszone są na konto 223 - wydatki Urzędu. 

Ewidencja szczegółowa do konta 224 umożliwia ustalenie stanu należności i zobowiązań 

z poszczególnych tytułów oraz według poszczególnych budżetów. 

Konto 224 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 224 oznacza stan należności budżetu z poszczególnych tytułów rozrachunków. 

Saldo Ma konta 224 oznacza stan zobowiązań budżetu z poszczególnych tytułów rozrachunków. 

Salda te wynikają z kont analitycznych należności i zobowiązań prowadzonych według tytułów 

oraz poszczególnych budżetów. 

Konto 224 służy także do rozrachunków z urzędem skarbowym z tytułu rozliczeń VAT naliczonego i 

należnego w ramach scentralizowanego rozliczenia podatku VAT dla całej jednostki samorządu 

terytorialnego oraz umożliwia analizę z tytułu rozliczeń VATz poszczególnymi jednostkami 

wchodzącymi w skład scentralizowanej deklaracji VAT. 



Zgodnie z zasadą ciągłości deklaracje VAT księguje się w miesiącu ich sporządzenia odnosząc  

zapisy z nich wynikające na dzienniki częściowe.  

Zgodnie z zasadą istotności powyższy zapis nie będzie miał znaczącego wpływu na wynik 

finansowy. 

 

Konto 225 – „Rozliczenie niewygasających wydatków” 

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te 

jednostki niewygasających wydatków.  

Na stronie Wnkonta 225ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na pokrycie 

niewygasających wydatków jednostek budżetowych. 

Na stronie Ma konta 225ujmuje się wydatki zrealizowane przez jednostki budżetowe  

w korespondencji z kontem 904oraz przelewy środków niewykorzystanych w korespondencji       z 

kontem 135. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu 

rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu przekazanych im środków 

na realizację niewygasających wydatków. 

Konto 225 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków przekazanych 

jednostkom budżetowym na realizację niewygasających wydatków. 

Konto 240 - „Pozostałe rozrachunki" 

Konto  240  służy do ewidencji innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, 

z wyłączeniem rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 250, 260. 

Szczególną funkcją  konta 240 jest ewidencja wyciągów bankowych zawierających błędy lub mylne 

przelewy do czasu ich poprawienia przez wyciągi korygujące błędy lub wyjaśnienie przyczyn 

dokonania błędnego przelewu. 

Ewidencja szczegółowa do konta 240 prowadzona jest według poszczególnych tytułów oraz według 

kontrahentów. Konto 240 może wykazywać dwa salda. 

Saldo Wn konta 240 oznacza stan należności, a saldo Ma konta 240 stan zobowiązań z tytułu 

pozostałych rozrachunków. 

Konto 250 - „Należności finansowe" 

Konto 250 służy do ewidencji należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności  

z tytułu udzielonych pożyczek. 

Na stronie Wnkonta 250ujmuje się powstanie i zwiększenie należności finansowych, a na stronie 



Ma – ich zmniejszenie. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 250 prowadzona jest według kontrahentów i  według 

tytułów należności. 

Konto 250 może wykazywać dwa salda.  

Saldo Wn oznacza stan należności finansowych, a saldo Ma stan nadpłat z tytułu należności 

finansowych. 

 

Konto 260 - „Zobowiązania finansowe" 

Konto 260 służy do ewidencji zobowiązań zaliczanych do zobowiązań finansowych, z wyjątkiem 

kredytów bankowych, a w szczególności z tytułu zaciągniętych pożyczek i wyemitowanych 

instrumentów finansowych  

Na stronie Wnkonta 260ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma 

ujmuje się wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ewidencja do konta 260 szczegółowa 

prowadzona jest według tytułów zobowiązań oraz kontrahentów.   

Konto 260 może wykazywać dwa salda.  

Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo Ma stan zaciągniętych 

zobowiązań finansowych. 

 
Konto 290 – „Odpisy aktualizujące należności” 
 
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności. 

Na stronie Wn konta 290 ujmuje się zmniejszenie wartości odpisów aktualizujących należności,  

a na stronie Ma zwiększenie wartości odpisów aktualizujących należności. 

Saldo Ma konta oznacza wartość odpisów aktualizujących należności. 

 

Zespół 9 - Dochody, wydatki, rozliczenia międzyokresowe, fundusze i wyniki budżetu 

Konta zespołu 9 służą do ewidencji: 

– osiągniętych dochodów budżetu, 

– dokonanych wydatków budżetu, 

– niewykonanych wydatków budżetu, 

– wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego, 

– rozliczeń międzyokresowych, 

– operacji mających wpływ na stan skumulowanych wyników budżetu, 

– operacji pozwalających ustalić wynik wykonania budżetu za dany rok budżetowy, czyli 



deficyt lub nadwyżkę, 

– operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu, 

– przychodów  i  rozchodów dotyczących prywatyzacji. 

Konto 901 - „Dochody budżetu" 

Konto 901 służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu. 

Na stronie Wnkonta 901ujmuje się przeniesione sumy dochodów budżetu gminy na konto 961. 

Na stronie Ma konta 901ujmuje się dochody budżetu: 

1)  na podstawie sprawozdań budżetowych (np. Rb-27S) jednostek budżetowych, w korespondencji 

     z kontem 222; 

2)  na podstawie sprawozdań innych organów w zakresie dochodów budżetów jednostek samorządu  

     terytorialnego, w korespondencji z kontem 224; 

3)  z tytułu rozrachunków z innymi budżetami za dany rok budżetowy, w korespondencji z kontem 

     224; 

4)  z innych tytułów, w szczególności subwencje i dotacje, w korespondencji z kontem 133; 

5)  pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegające zwrotowi, w korespondencji z kontem 133; 

6)  pochodzące z budżetu Unii Europejskiej, w korespondencji z kontem133. 

Ewidencja szczegółowa do konta 901 prowadzona jest  według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Saldo Ma konta 901 oznacza sumę osiągniętych dochodów budżetu za dany rok. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego  saldo konta 901 przenosi się na konto 961. 

 

Konto 902 - „Wydatki budżetu" 

Konto 902 służy do ewidencji dokonanych wydatków budżetu. 

Na stronie Wnkonta 902ujmuje się w szczególności wydatki: 

1)  jednostek budżetowych na podstawie ich sprawozdań budżetowych (Rb-28S), w korespondencji 

     z kontem 223; 

2)  realizowane z kredytu uruchomionego w formie realizacji zleceń płatniczych, w korespondencji  

     z kontem 134. 

Na stronie Ma konta 902ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy wydatków budżetu jednostki 

samorządu terytorialnego na konto 961. 

Ewidencja szczegółowa do konta 902 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji. 

Saldo Wn konta 902 oznacza sumę dokonanych wydatków budżetu w danym roku. 

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



Konto 903 - „Niewykonane wydatki" 

Konto 903  służy do ewidencji niewykonanych wydatków, które będą realizowane w latach 

następnych. 

Na stronie Wnkonta 903ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji 

w roku następnym w korespondencji z kontem 904. Księgowanie przeprowadza się na podstawie 

wykazu wydatków niewygasających z upływem roku, stanowiącym załącznik do uchwały organu 

stanowiącego w sprawie wydatków niewygasających. 

Ewidencja szczegółowa do konta 903 prowadzona jest według podziałek klasyfikacji budżetowej. 

Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego  saldo konta 903 przenosi się na konto 961. 

 

Konto 904 - „Niewygasające wydatki" 

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. 

Na stronie Wnkonta 904ujmuje się: 

1)  wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na  

     podstawie ich sprawozdań budżetowych Rb-28NWS w korespondencji z kontem 225; 

2)  przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody budżetowe. 

Na stronie Ma konta 904ujmuje się wielkość zatwierdzonych niewygasających wydatków. 

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków  

lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających wydatków. 

Konto 909 - „Rozliczenia międzyokresowe" 

 
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. 

Na stronie Wnkonta 909ujmuje się w szczególności koszty finansowe stanowiące wydatki 

przyszłych okresów (np. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek w korespondencji z 

kontami134lub 260). 

Na stronie Ma – przychody finansowe stanowiące dochody przyszłych okresów (np.: 

subwencje i dotacje przekazane w grudniu dotyczące następnego roku budżetowego). 

Ewidencja szczegółowa do konta 909 prowadzona jest według  rodzaju rozliczeń międzyokresowych. 

Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. 

 



Konto 960 - „Skumulowane wyniki budżetu" 

Konto 960 służy do ewidencji stanu skumulowanych wyników budżetów z lat ubiegłych. 

Konto 960 w ciągu roku służy do ewidencji operacji dotyczących zwiększeń lub zmniejszeń 

skumulowanych wyników budżetu. 

Pod datą zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu przenosi sie odpowiednio na  stronę        

Wn konta 960 lub Ma konta 960 odpowiednio salda kont 961 i 962. 

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. 

 

 

 


