
 
ZARZĄDZENIE Nr 74/06 

BURMISTRZA KAMIEŃSKA 
z dnia 29 grudnia 2006 r. 

 
zmieniające Zarządzenie Nr 4/02 Burmistrza Miasta Kamieńska z dnia 6 lutego 2002 r.,  
zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 08 kwietnia 2004 r. oraz zarzadzenie Nr 31/06 z dnia 16 

czerwca 2006 r. w sprawie zasad prowadzenia rachunkowości oraz wprowadzenia 
zakładowego planu kont dla budŜetu Gminy i Urzędu Miejskiego w Kamieńsku. 

 
 

          Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U. z 2002 r.   Nr 76, poz., 694 z późn. zm.), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 

r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w oparciu o 

rozporządzenie Ministra Finansów dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 

terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U.  z 2001 r. Nr 

153, poz. 1752 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

  
§ 1. W Zarządzeniu Nr 4/02 z dnia 6 lutego 2002 r. oraz w Zarządzeniu Nr 31/06 z dnia 

16 czerwca 2006 r. wprowadza się następujące zmiany: 

1) w Załączniku Nr 2 do Zarządzenia nr 4/02 w Planie kont dla Gminy Kamieńsk w 

pkt  I Konta bilansowe dodaje się konto 225 Rozliczenie niewygasających wydatków   

2) w pkt. II Zasady funkcjonowania kont dodaje się następujące zmiany: 

225 „Rozliczenie niewygasających wydatków”   

Konto 225 słuŜy do ewidencji rozliczeń z jednostkami budŜetowymi z tytułu 

zrealizowanych przez te jednostki niewygasających wydatków. 

Na stronie Wn konta 225 ujmuje się środki przelane z rachunku budŜetu na pokrycie 

niewygasających wydatków jednostek budŜetowych. 

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

oraz przelewy środków niewykorzystanych. 

Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 225/x powinna zapewnić moŜliwość 

ustalenia stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budŜetowymi z tytułu 

przekazanych im środków na realizację niewygasających wydatków.  

Konto 225 moŜe wykazywać saldo Wn, które oznacza stan nierozliczonych środków 

przekazanych jednostkom budŜetowym na realizację niewygasających wydatków. 

3) w Załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/02 z dnia 6 lutego  w Zakładowym planie 



kont dla Urzędu Miejskiego dodaje  się następujące zmiany: 

a) dodaje konto 224-11 „Rozliczenie udzielonych dotacji budŜetowych” 

Konto 224-11 słuŜy do ewidencji rozliczenia przez organ dotujący udzielonych dotacji 

budŜetowych. 

Na stronie Wn konta 224-11 ujmuje się wartość dotacji przekazanych przez organ 

dotujący, a na stronie Ma – wartość dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, w 

korespondencji z kontem 810. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 224/x 

powinna zapewnić moŜliwość ustalenia wartości przekazanej dotacji, według jednostek 

oraz przeznaczenia dotacji. 

Saldo Wn konta oznacza wartość niewykorzystanych, nierozliczonych dotacji lub 

wartość dotacji naleŜnych do zwrotu w roku, w którym zostały przekazane. 

Rozliczone i przypisane do zwrotu dotacje, które organ dotujący zalicza do dochodów 

budŜetowych, są ujmowane na koncie 221,  

b) konto 225/1 „Podatek od towarów i usług – VAT” zamienia się na konto 225-13 

„Vat naleŜny- przy sprzedaŜy” 

c) dodaje się konto 225-12 „Vat naliczony- przy zakupie” 

Po stronie Wn konta 225-12 księguje się podatek VAT zawarty przy zakupie podlegający 

odliczeniom. 

Po stronie Ma konta 225-12 księguje się podatek VAT, o który pomniejszamy wpłatę do 

urzędu skarbowego. 

d) dodaje się konto pozabilansowe:  

- 980 „Plan finansowy wydatków budŜetowych” 

Konto 980 słuŜy do ewidencji planu finansowego wydatków budŜetowych dysponenta 

środków budŜetowych. 

Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budŜetowych oraz jego 

korekty. Na stronie Ma 980 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budŜetowych, 

2)  wartość planu niewygasających wydatków budŜetowych do realizacji w roku 

następnym, 

3) wartość planu niezrealizowanego i wygasłego. 

Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu 

finansowego wydatków budŜetowych. 

Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda. 

e) 981 „Plan finansowy niewygasająch wydatków” 



Konto 981 słuŜy do ewidencji planu finansowego niewygasających wydatków 

budŜetowych dysponenta środków budŜetowych.  

Na stronie Wn konta 981 ujmuje się plan finansowy niewygasających wydatków 

budŜetowych.  

Na stronie Ma konta 981 ujmuje się: 

1) równowartość zrealizowanych wydatków budŜetowych obciąŜająch plan finansowy 

niewygasających wydatków budŜetowych, 

2)  wartość planu niewygasających wydatków budŜetowych w części niezrealizowanej 

lub wygasłej, 

Ewidencję szczegółową konta 981 prowadzi się w szczegółowości planu finansowego 

niewygasających wydatków budŜetowych. 

Konto 981 nie powinno wykazywać salda na koniec roku. 

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do prowadzenia 

rachunkowości od 1 października 2006 z wyjątkiem pkt. 3 litera b i c, który wchodzi w Ŝycie  

od dnia 1 stycznia 2007 r.  

 
 
 
 
 


