
Z A R Z Ą D Z E N I E   N R   V/252/W/2009 

 

Wójta Gminy Zębowice z dnia 25 listopada 2009 r. 

w sprawie zmian do Zarządzenia   Nr V/140/W/2008 Wójta Gminy Zębowice  

z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej zakładowego 

planu kont 

 

 

 Na podstawie § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2006 r.  

w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (Dz. U. z 2006 r. Nr 142, poz. 1020 i z 2008 r. Nr 72, poz. 422)  

 

Wójt Gminy Zębowice, zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

 W załączniku Nr 1 do Zarządzenia   Nr V/140/W/2008 Wójta Gminy Zębowice  

z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej zakładowego planu 

kont – Zakładowy plan kont dla budżetu Gminy Zębowice – opis kont, skreśla się poprzedni 

opis kont 222 i 901 i wprowadza się jego nowe brzmienie:  

 

Konto 222 – Rozliczenie dochodów budżetowych  służy do ewidencji rozliczeń  

z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te jednostki dochodów 

budżetowych. 

 Na stronie Wn konta 222 ujmuje się dochody wykonane przez jednostki budżetowe  

w wysokości wynikającej z okresowych sprawozdań budżetowych Rb-27 S, w korespondencji   

z kontem 901, oraz podatek od towarów i usług przekazywany do Urzędu Skarbowego, jako 

pomniejszenie dochodów urzędu w korespondencji z kontem 133. 

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

budżetu, w korespondencji z kontem 133, oprócz przelewów z Urzędów Skarbowych, które 

księgowane są na koncie 224. Wykonanie dochodów, których pośrednikiem są Urzędy 

Skarbowe księgowane są w okresach kwartalnych zgodnie z kwotami wykazanymi  

w sprawozdaniach Rb-27 sporządzanych przez Urzędy Skarbowe. 

 Ewidencję szczegółową do konta 222 prowadzi się w sposób umożliwiający ustalanie 

stanu rozliczeń z poszczególnymi jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez 

nie dochodów budżetowych, tj. dla Urzędu Gminy w Zębowicach, Gminnego Ośrodka 

Pomocy Społecznej w Zębowicach, Publicznego Przedszkola w Zębowicach i Zespołu 

Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach. 

Konto 222 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn 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 nieobjętych 

okresowymi sprawozdaniami. 

 

Konto 901 – Dochody budżetu – służy do ewidencji osiągniętych dochodów budżetu. 

 Na stronie Wn konta 901 ujmuje się przeniesienie w końcu roku sumy osiągniętych 

dochodów budżetu na konto 960. 

 Na stronie Ma konta 901 ujmuje się dochody jednostek budżetowych na podstawie ich 

sprawozdań finansowych w korespondencji z kontem 222 – w okresach kwartalnych. 



 2 

 Ewidencję szczegółową  do konta 901 prowadzi się według podziałek klasyfikacji 

budżetowej z podziałem na poszczególne jednostki tj. dla Urzędu Gminy w Zębowicach, 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Zębowicach, Publicznego Przedszkola  

w Zębowicach i Zespołu Gimnazjalno-Szkolnego w Zębowicach. 

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. 

 

§ 2 

 

 W załączniku Nr 3 do Zarządzenia   Nr V/140/W/2008 Wójta Gminy Zębowice  

z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej zakładowego planu 

kont – Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Zębowicach wprowadza się następujące 

zmiany w zapisach do poniżej wymienionych kont: 

 

130 – Rachunek bieżący jednostek budżetowych – dodaje się: „Na stronie Ma księguje się  

w szczególności: 

- podatek od towarów i usług przekazywany do Urzędu Skarbowego jako pomniejszenie 

dochodów (Wn konto 225)”, 

 

201 – Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami – skreśla się zapis: ” Na koncie 201 nie 

prowadzi się ewidencji w ciągu roku budżetowego należności i zobowiązań, o ile zapłata 

następuje w terminie płatności oraz pod jednym numerem księgowym znajdują się dowody 

bankowe z dokumentami źródłowymi, jedynie w ostatnich miesiącach kwartału dokonuje się 

ewidencji zobowiązań w celu zapewnienia sporządzenia wymagalnej sprawozdawczości”.  

 

§ 3 

 

 W załączniku Nr 3 i 4 do Zarządzenia   Nr V/140/W/2008 Wójta Gminy Zębowice  

z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji służbowej zakładowego planu 

kont –  wprowadza się konto pozabilansowe: 

 

 240- Pozostałe rozrachunki 

 Konto służy do ewidencji wartości wadium i należytego zabezpieczenia umów 

wnoszonych przez wykonawców w formie poręczenia bankowego, gwarancji bankowej, 

gwarancji ubezpieczeniowej lub innego poręczenia. 

Na stronie Wn ujmuje się wartość zwróconych poręczeń i gwarancji, a na stronie Ma ujmuje 

się wartość wniesionego wadium i należytego zabezpieczenia umów w formie poręczeń  

i gwarancji. 

 

§ 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  

od 01 stycznia 2009 r. 

 

 


