
ZARZĄDZENIE NR W.120.13.2021 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

W SPRAWIE ZASAD PROWADZENIA RACHUNKOWOŚCI I ZAKŁADOWEGO PLANU KONT 
DLA REALIZACJI ZADANIA – „PRZEWOZY AUTOBUSOWE 

O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ”. 

Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 83 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. 
z 2021 poz. 217, z póź. zm. ), oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. 
w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy 
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami RP (tj. Dz.U. z 2020 
poz. 342). zarządza się co następuje: 

§ 1. Księgi rachunkowe prowadzone są w siedzibie Gminy Przesmyki  
tj. w Przesmykach 08-109 Przesmyki ul. 11 listopada 13 za pomocą komputera na bazie programu 
komputerowego lubelskiej firmy Vendis.  

§ 2. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy składający się z 12 okresów sprawozdawczych (miesięcy). 

§ 3. 1. Rachunkowość zdarzeń będzie prowadzona w zbiorze ogólnym kont określonych dla jednostki 
budżetowej Urzędu Gminy z dodaniem odpowiedniego oznaczenia do kont.  

2. Dochody ewidencjonuje się na wyodrębnionych rachunku bankowym w Banku Spółdzielczym 
w Łosicach Nr 03 8038 0007 0030 8294 2000 0150. 

3. Klasyfikacja budżetowa dochodów dla tych środków to dział 600 – Transport i łączność , rozdział 
60004 Lokalny transport zbiorowy § 217 z odpowiednią czwartą cyfrą: „ 0 „ środki otrzymane z państwowych 
funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych 

4. Wydatki na zadanie ujęte są w dziale dział 600 – Transport i łączność ,  rozdział 60004 Lokalny transport 
zbiorowy § 430 z odpowiednią czwartą cyfrą: „ 0 „. 

§ 4. Ustala się plan kont do prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej dla środków 
otrzymanych na zadanie - „PRZEWOZY AUTOBUSOWE O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI 
PUBLICZNEJ”, zgodnie z załącznikiem  do niniejszego zarządzenia. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą 
od 28 października 2021 roku. 

Wójt Gminy 
Andrzej Skolimowski 
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Załącznik do zarządzenia Nr W.120.13.2021 

Wójta Gminy Przesmyki 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

ZAKŁADOWY PLANU KONT DLA REALIZACJI ZADANIA – „PRZEWOZY AUTOBUSOWE 
O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” 

Typowe zapisy operacji księgowych związane z ewidencją środków na zadanie objęte dopłatą wynikają 
z zawartej umowy pomiędzy Skarbem Państwa reprezentowanym przez Wojewodę Mazowieckiego 
a Gminą Przesmyki wynikają z Rozporządzenia Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz.U. z 2020 poz. 342 ). 

1. Ewidencja księgowa prowadzona jest przy użyciu programu komputerowego  
lubelskiej firmy Vendis. 

2. Dla potrzeb realizacji tego zadania wyodrębnia się ewidencję księgową otrzymanych dopłat oraz 
wydatków objętych dopłatą. Wyodrębnienie ewidencji polega na księgowaniu po stronie dochodów 
(otrzymanie dopłaty), wydatków oraz kosztów na kontach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową oraz 
odpowiednią czwartą cyfrą paragrafu, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. 
w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków 
pochodzących ze źródeł zagranicznych (tj. Dz. U. z 2014 poz. 1053 
z późn. zm.) poprzez dodanie oznaczenia kont symbolem PA. 

3. Przed złożeniem wniosku o rozliczenie wymagane jest uzgodnienie wykazanych kwot z wnioskiem i z 
ewidencją księgową. Do ewidencji zdarzeń dotyczących realizacji tych środków nie było obowiązku 
wyodrębniania rachunku bankowego dlatego też środki z dopłaty mają wpływać na rachunek organu gminy 
natomiast wydatki dokonywane z rachunku jednostki Urząd Gminy. Wykonane wydatki objęte są 
sprawozdaniem o wydatkach Rb 28S jednostki Urząd Gminy. Dochody ewidencjonowane są w organie dla 
środków i są objęte sprawozdaniem Rb 27 S tzw. mały organ. 

4. Wyodrębnione konta dla ewidencji otrzymanych dopłat oraz wydatków objętych dopłatą na 
„PRZEWOZY AUTOBUSOWE O CHARAKTERZE UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ” są powiązane 
z kontami Budżetu Gminy jako organu i kontami jednostki budżetowej Urzędu Gminy. Salda tych kont 
wchodzą w skład sald jednostki budżetowej Urząd Gminy. Wyodrębnienie kont charakteryzuje się dodaniem 
do kont symbolu literowego PA poprzedzonego ukośnikiem np. 130/PA. 

Operacje księgowane są na następujących kontach „BUDŻETU- ORGANU”: 

1. Konta bilansowe 

133 - Rachunek budżetu 

223 - Rozliczenie wydatków budżetowych 

901 - Dochody budżetu 

902 - Wydatki budżetu 

Funkcjonowanie kont 

Konto 133/PA – „Rachunek budżetu”  

Do ewidencji operacji finansowych dokonywanych w związku ze środkami dopłaty na zadanie służy 
konto 133 /PA. 

 Na powyższym koncie zapisy są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów bankowych, 
w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką 
a bankiem. Po stronie Wn konta 133/PA ujmuje się wpływ środków pieniężnych pochodzących z dopłaty 
w korespondencji z kontem 901/PA. 
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Po stronie Ma konta 133/PA w korespondencji z kontem 223/PA przekazanie środków pieniężnych na 
sfinansowanie kosztów w ramach dla środków. 

Konto 133/PA może wykazywać saldo Wn. Saldo Wn oznacza stan środków na rachunku. 

Konto 223/PA –„Rozliczenie wydatków budżetowych” 

Służy do ewidencji rozliczeń z urzędem jst z tytułu dokonanych wydatków budżetowych. 

Dla potrzeb rozliczeń wydatków budżetowych z urzędem jst utworzono konto 223/PA. 

Po stronie Wn, ujmuje się środki z dopłaty przelane z rachunku budżetu na pokrycie wydatków objętych 
dopłatą w korespondencji z kontem 133/PA. 

Po stronie Ma ujmuje się wydatki wynikające ze sprawozdania jednostkowego Rb - 28S urzędu 
o zrealizowanych wydatkach budżetowych w korespondencji z kontem 902/PA- „Wydatki budżetowe”. 

Konto 901/PA - "Dochody budżetu"  

Konto 901/PA służy do ewidencji osiągniętych dochodów związanych z realizacją wyżej opisanego 
zadania. Na stronie Ma konta 901/PA ujmuje się dochody osiągnięte z tytułu pomocy finansowej przyznanej 
na realizację zadania w korespondencji z kontem 133/PA 
z właściwą podziałką klasyfikacji budżetowej i odpowiednia czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej. 

Na stronie Wn konta 901/PA ujmuje się przeniesienie, w końcu roku, sumy osiągniętych dochodów na 
konto 961, które służy do ewidencji łącznego wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki. 

Konto 902/PA - "Wydatki budżetu” 

Gmina ewidencjonuje wydatki dla środków z dopłaty po stronie Wn konta 902/PA na podstawie 
sprawozdań Rb-28S w korespondencji z kontem 223/PA 
z właściwą podziałką klasyfikacji budżetowej i odpowiednia czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej. 

Zapisy księgowe dokonywane są w okresach miesięcznych na podstawie okresowych sprawozdań Rb-
28S urzędu. 

Na stronie Ma konta 902/PA księguje się przeniesienie salda konta pod data ostatniego dnia roku 
budżetowego na konto 961. 

  

Konta wyodrębnione dla dopłaty mają powiązania z kontami syntetycznymi prowadzonymi dla 
ogólnego budżetu.  

W ramach prowadzonej ewidencji księgowej dla środków pochodzących z dopłaty dla „Przewozów 
autobusowych o charakterze użyteczności publicznej” „JEDNOSTKA” posiada w rejestrze wyodrębnione 
konta oznaczone symbolami literowymi, symbol cyfrowy kona oraz literowy PA poprzedzony /, na których 
dokonywana jest ewidencja operacji finansowych w/w środków w/g klasyfikacji budżetowej. 

Wykaz kont syntetycznych w jednostce – Urząd Gminy służących do ewidencji operacji finansowych : 

Zespół 1 - Środki pieniężne i rachunki bankowe  

130 - Rachunek bieżący jednostki budżetowej dla zadania „Przewozy autobusowe 
o charakterze użyteczności publicznej” 

Zespół 2 - Rozrachunki i roszczenia  

223 – „Rozliczenie wydatków budżetowych” 

Zespół 4 Koszty  

402- usługi obce 

Funkcjonowanie kont dla dopłaty: 

Konto 130/PA - „Rachunek bieżący , na tym koncie strona Wn konta ewidencjonuje się wpływ środków 
dopłaty z organu gminy przeznaczonych na sfinansowanie wydatku „Przewozów autobusowych 
o charakterze użyteczności publicznej”. 

Na stronie Ma konta 130/PA ujmuje się poniesiony wydatek z dopłaty 
w korespondencji z kontem 201/J jednostki budżetowej Urząd Gminy. 
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Saldo konta 130/PA w zakresie zrealizowanych wydatków podlega okresowemu przeksięgowaniu na 
podstawie sprawozdań budżetowych na stronę Ma konta 800. 

Wydatki nie objęte dopłatą stanowiące wkład gminy ewidencjonowane są na kontach jednostki 
budżetowej Urząd Gminy. 

Konto 223/PA – „Rozliczenie wydatków budżetowych” 

Ma stronie Ma konta 223/PA ewidencjonuje się wpływ środków z dopłaty na wydatki 
w korespondencji z kontem Wn 130/PA strona . Saldo jego podlega przeksięgowaniu jako zrealizowane 
wydatki na konto Ma 800 – Fundusz jednostki. 

Konto 402/PA- "Usługi obce" 

Konto 402/PA służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych wykonywanych na rzecz działalności 
podstawowej jednostki. Na tym koncie ewidencjonowane będą koszty bieżące pochodzące z dopłaty do 
przewozów autobusowych o charakterze użyteczności publicznej . 

Na stronie Wn konta 402/PA ujmuje się poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402/PA 
ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów usług obcych 
na konto 860. 

Koszty ewidencjonowane na koncie 402/PA obejmują koszty objęte dopłatą w paragrafie- 430 „Zakup 
usług pozostałych” z czwartą cyfrą 0, koszty objęte własnymi środkami ewidencjonuje się na koncie 
402 jednostki budżetowej Urząd Gminy. 

Wójt Gminy 

                                                                                                    Andrzej Skolimowski 
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