
ZARZĄDZENIE Nr 103/06 
Burmistrza Bytomia Odrzańskiego 

z dnia 29 grudnia 2006r. 

w sprawie: wprowadzenia zmian do zarządzenia nr 2/02 Burmistrza Gminy i Miasta z dnia 28.02.2002r. 
w sprawie zakładowego planu kont. 

Na podstawie art 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości /Dz. U z 2002r Nr 76 poz 694 ze zm/. , 
i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek 
sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020). 

ZARZĄDZAM CO NASTĘPUJE: 

§ 1. W załączniku nr 2 do zarządzenia Nr 2/02 z dnia 28.02.2002r. WYKAZ KONT DLA BUDŻETU 
MIASTA I GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - wprowadza się: 

L KONTA BILANSOWE 

225 - Rozliczenie niewygasających wydatków 
260 - Zobowiązania finansowe 
903 - Niewykonane wydatki 
904 - Niewygasające wydatki 
909 - Rozliczenia międzyokresowe 
962 - Wynik na pozostałych operacjach 

IL KONTA POZABILANSOWE 
993 - Rozliczenia z innymi budżetami 

§ 2. W załączniku nr 3 do zarządzenia nr 2/02 z dnia 28.02.2002r. - CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU KONT 
BUDŻETU GMINY BYTOM ODRZAŃSKI - wprowadza się: 

LKONTA BILANSOWE 
Konto 225 - „Roz l iczen ie n iewygasających wydatków" 

Konto 225 służy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu realizowanych przez te jednostki 
niewygasających wydatków. Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budżetu na 
pokrycie niewygasających wydatków jednostek budżetowych. Na stronie Ma konta 225 ujmuje się wydatki 
realizowane przez jednostki budżetowe oraz przelewy środków niewykorzystanych. Ewidencja szczegółowa 
prowadzona do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu rozhczeń z poszczególnymi jednostkami 
budżetowymi z tytułu przekazanych im środków na reahzację niewygasających wydatków. Konto 225 może 
wykazywć saldo Wn stan nierozliczonych środków przekazanych jednostkom budżetowym na realizację 
niewygasających wydatków. 

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 Wn konta 260 ujmuje się wartość spłaconych zobowiązań finansowych, a na stronie Ma ujmuje się 
wartość zaciągniętych zobowiązań finansowych. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 260 powinna 
zapewnić możliwość ustalenia stanu zobowiązań z poszczególnymi kontrahentami według tytułów zobowiązań. 
Konto 260 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan nadpłaconych zobowiązań finansowych, a saldo 
Ma stan zaciągniętych zobowiązań finansowych. 

903 - "Niewykonane wydatki" 
Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach następnych. 
Na stronie Wn konta 903 ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych do realizacji w latach 
następnych w korespondencji z kontem 904. Pod datą ostatniego dnia roku budżetowego saldo konta 903 
przenosi się na konto 961, 



2 
Konto 904 - "Niewygasające wydatki" 

Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. 
Na stronie Wn konta 904 ujmuje się: 

1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających wydatków, na podstawie ich 
sprawozdań budżetowych w korespondencji z kontem 225, 

2) przeniesienie niewygasających wydatków na dochody budżetowe. 
Na stronie Ma konta 904 ujmuje 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 niędzykoresowe" 
Konto 909 służy do ewidencji rozliczeń międzyokresowych. Ewidencja szczegółowa do konia 909 powinna 
umożliwiać ustalenie stanu rozliczeń międzyokresowych według ich tytułów. 

Konto 909 może wykazywać saldo Wn i Ma. 

Konto 962 - "Wynik na pozostałych operacjach" 
Konto 962 służy do ewidencji pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania budżetu. 
Na stronie Wn konta 962 ujmuje się w szczególności koszty finansowe oraz pozostałe koszty operacyjne 
związane z operacjami budżetowymi. 
Na stronie Ma konta 962 ujmuje się w szczególności przychody finansowe oraz pozostałe przychody operacyjne 
związane z operacjami budżetowymi. 
Na koniec roku konto 962 może wykazywać saldo Wn oznaczające nadwyżkę kosztów nad przychodami lub 
saldo Ma oznaczające nadwyżkę przychodów nad kosztami. 
Pod datą zatwier(kenia sprawozdania z wykonania budżetu saldo konta 962 przenosi się na konto 960. 

I.KONTA POZABILANSOWE 

Konto 993 -„Rozliczenia z innymi budżetami" 
Konto 993 służy do pozabilansowej ewidencji rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie podlegają 
ewidencji na kontach bilansowych. 
Na stronie Wn ujmuje się należności od innych budżetów oraz spłatę zobowiązań wobec innych budżetów. 
Na stronie Ma konta 993 ujmuje się zobowiązania wobec innych budżetów oraz wpłaty należności otrzymane od 
innych budżetów. 
Konto 993 może wykazywać dwa salda. 
Saldo Wn konta 993 oznacza stan należności od innych budżetów, a saldo Ma konta 993 - stan zobowiązań. 

§ 3. W załączniku Nr 4 do Zarządzenia Nr 2/02 z dnia 28.02.2002r. - WYKAZ KONT DLA JEDNOSTEK 
BUDŻETOWYCH - wprowadza się: 

LKONTA BILANSOWE 
132 -Rachunek dochodów własnych jednostek budżetowych 
134 - Kredyty bankowe 
224 - Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych 
226 - Długoterminowe należności budżetowe 
290 - Odpisy aktuahzujące należności 
340 - Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów 
761 - Pokrycie amortyzacji 
870 - Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem olx:iążające wynik finansowy 

II KONTA POZABILANSOWE 
980 - Plan finansowy wydatków budżetowych 
981 - Plan finansowy niewygasających wydatków 
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 
996 - Zaangażowanie dochodów własnych jednostek budżetowych 



§ 4. W załączniku Nr 5 do zarządzenia Nr 2/02 z dnia 28.02.2002r. ZASADY FUNKCJONOWANIA 
KONT SYNTETYCZNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH wprowadza się: 

LKONTA BILANSOWE 

Konto 132 - "Rachunki dochodów własnych jednostelc budżetowych" 
Konto 132 służy do ewidencji środków pieniężnych gromadzonych na rachunkach bankowych dochodów 
własnych jednostek budżetowych. 
Na strome Wn konta 132 ujmuje się wpływy środków pobranych tytułem dochodów własnych na rachunek 
bankowy, a na stronie Ma - wypłaty środków z rachunku bankowego na realizację wydatków finansowanych 
dochodami własnymi jednostki budżetowej. 
Ewidencja szczegółowa do konta 132 powinna zapewniać podział środków według rachunków bankowych oraz 
według pozycji klasyfikacyjnych planu finansowego każdego tytułu dochodów własnych. 
Konto 132 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pieniężnych na rachunkach bankowych 
dochodów własnych. 

Konto 134 - "Kredyty bankowe" 
Konto 134 służy do ewidencji kredytów bankowych przeznaczonych na finansowanie działalności podstawowej 
i inwestycji, przelanych przez bank na odpowiednie rachunki bankowe. 
Na stronie Wn konta 134 ujmuje się spłatę kredytów, a na stronie Ma - kredyty udzielone jednostce przez bank 
i przelane na rachimek bieżący lub inwestycyjny. 
Konto 134 może wykazywać saldo Ma, które oznacza stan kredytów udzielonych przez bank oraz przelanych na 
rachunki jednostki. 

Konto 224 - „Rozliczenie udzielonych dotacji budżetowych" 
Konto 224 służy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji budżetowych. 
Na stronie Wn konta 224 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ dotujący, a na stronie Ma -
wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozhczone, w korespondencji z kontem 810. 
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224 powinna zapewniać możliwość ustalenia wartości 
przekazanych dotacji, według jednostek oraz przeznaczenia dotacji. 

Konto 226 - „Długoterminowe należności budżetowe" 
Konto 226 służy do ewidencji długoterminowych należności lub długoterminowych rozliczeń z budżetem, 
a w szczególności należności z tytułu mienia likwidowanych, prywatyzowanych lub sprzedawanych 
przedsiębiorstw innych podległych jednostek, należności zahipotekowanych oraz należności długoterminowych, 
których termin zapłaty ustalony w decyzji o ich powstaniu przypada na lata następujące po roku, w którym 
dokonywane są księgowania. 
Na stronie Wn konta 226 ujmuje się w szczególności: 

1) wartość mienia przekazanego spółkom do odpłatnego używania lub sprzedanego w wysokości ustalonej 
w umowie, w korespondencji z kontem 015; 

2) inne długoterminowe należności, w korespondencji z kontem 840. 
Na stronie Ma konta 226 ujmuje się w szczególności: 
1) równowartość mienia zwróconego przez spółki, w korespondencji z kontem 015, lub zlikwidowanego, w 

korespondencji z kontem 855; 
2) przeniesienie należności długoterminowych do krótkoterminowych w wysokości raty należnej na dany 

rok oraz ustanie hipoteki, w korespondencji z kontem 221. 
Konto 226 może wykazywać saldo Wn, które oznacza wartość mienia zlikwidowanych jednostek, przekazanego 
do odpłatnego korzystania, oraz wartość należności zahipotekowanych, oraz wartość długoterminowych 
należności. 

Konto 290 - "Odpisy aktualizujące należności" 
Konto 290 służy do ewidencji odpisów aktualizujących należności wątpliwe i odsetek od należności 
przypisanych, a niewypłaconycłi. Saldo konta 290 oznacza wartość odpisów aktuahzujących należności oraz 
wartość należnych, a jeszcze niezapłaconych przez kontrahentów jednostki 

Konto 340 - „Odchylenia od cen ewidencyjnych materiałów i towarów" 
Konto 340 służy do ewidencji różnic pomiędzy ceną ewidencyjną materiałów, towarów i artykułów 
spożywczych ustaloną na poziomie cen zakupu, nabycia lub sprzedaży a ich rzeczywistą ceną zakupu lub 
nabycia. 
Na stronie Wn konta 340 ujmuje się odchylenia debetowe i rozliczenie odchyleń kredytowych, a na stronie Ma -
odchylenia kredytowe i rozliczenie odchyleń debetowych. 
Ewidencja szczegółowa do konta 340 powinna zapewnić co najmniej podział odchyleń na dotyczące materiałów, 
towarów i artykułów spożywczych, z ewentualnym dalszym podziałem na grupy zapasów. 
Konto 340 może wykazywać saldo Wn i Ma, które oznacza stan odchyleń dotyczących zapasów materiałów 
i towarów ujętych na kontach 310 i 330 



Konto 761 - "Pokrycie amortyzacji" 
Konto 761 służy do ewidencji wartości amortyzacji ujętej na koncie 401. 
Na stronie Wn konta 761 ujmuje się przeniesienie salda konta na wynik finansowy, a na stronie Ma 
równowartość amortyzacji ujętej na koncie 401, w korespondencji z kontem 800. 
W końcu roku obrotowego saldo konta 761 przenosi się na konto 860. 

Konto 870 - "Podatki i obowiązkowe rozliczenia z budżetem obciążające wynik 
finansowy" 

Konto 870 służy do ewidencji obowiązkowych zmniejszeń wyniku finansowego z tytułu podatku dochodowego 
oraz wpłaty z zysku do budżetu w gospodarstwach pomocniczych. 
Na stronie Wn konta 870 ujmuje się zarachowane zmniejszenia wyniku, w korespondencji ze stroną Ma konta 
225. 
Ewidencję szczegółową do konta 870 prowadzi się według poszczególnych rozliczeń z budżetem. 
W końcu roku saldo konta 870 podlega przeksięgowaniu na stronę Wn konta 860. 

II KONTA POZABILANSOWE 

Konto 980 - „Plan finansowy wydatków budżetowych" 
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych dysponenta środków budżetowych. 
Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego korekty. 
Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 
1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych; 
2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych do reahzacji w roku następnym; 
3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków 
budżetowych. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda 

Konto 981 - „Plan finansowy niewygasających wydatków" 
Konto 981 służy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków budżetowych dysponenta 
środków budżetowych. 
Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków budżetowych. 
Na stronie Ma konta 981 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych obciążających plan finansowy niewygasających 
wydatków budżetowych; 

2) wartość planu niewygasających wydatków budżetowych w części niezrealizowanej łub wygasłej. 
Ewidencję szczegółową do konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego niewygasających 
wydatków budżetowych. 
Konto 981 nie powinno wykazywać salda na 

Konto 990 - „Rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich odpowiedzialności za 
zobowiązania podatkowe podatnika" 

Konto 990 służy do ewidencji kwot należnych od osób trzecich i reahzacji tych zobowiązań. Księgowań 
dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu. 

Konto 991 - „Rozrachunki z inkasentami z tytułu pobieranych przez nich 
podatków podlegających przypisaniu na kontach podatników" 

Konto 991 służy do ewidencji kwot należnych do pobrania i pobranych przez inkasentów 
Na stronie Wn konta 991 księguje się: 

l)przypisy w wysokości należności do pobrania, 
2)odsetki za zwłokę i inne należności uboczne w kwocie wpłaconej; 

Na stronie Ma konta 991 księguje się: 
l)wpłaty kwot pobranych, dokonane na rachunek bieżący urzędu, 
2)wpłaty Icwot pobranych, dokonane do kasy urzędu, 
3)odpisy kwot należności przypisanych inlcasentowi do pobrania, ale niepobranych. 

Na koncie 991 księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego 



Konto 996 - "Zaangażowanie dochodów własnych jednosteli budżetowych" 
Konto 996 służy do ewidencji prawnego zaangażowania dochodów własnych jednostek budżetowych, 
niezależnie od tego, w którym roku budżetowym nastąpi wydatek finansowany dochodami własnymi. 
Na koncie 996 ewidencjonuje się równowartość zawartych umów, porozumień lub wydanych decyzji, których 
realizacja spowoduje wydatkowanie dochodów własnych. 
Na stronie Wn konta 996 ujmuje się równowartość wydatków sfinansowanych dochodami własnymi. 
Na stronie Ma konta 996 ujmuje się zaangażowanie dochodów własnych, czyli wartość umów, decyzji i innych 
porozumień lub postanowień, których wykonanie spowoduje wykorzystanie dochodów własnych na cele 
wskazane w przepisie lub umowie. 
Ewidencja szczegółowa do konta 996 powinna umożliwić ustalenie zaangażowania dochodów własnych 
z podziałem na lata finansowania i według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego wydatków. 
Na koniec roku konto 996 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie dochodów własnych. 

§ 5 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


