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ZAKŁADOWY PLAN KONT 
dla Budżetu Gminy Kiełczygłów 

 1. W zakresie  księgi  głównej  organu finasowego  dotyczącej  wykonania  budżetu,  należności  finansowych, 
zobowiązań finansowych, dochodów i wydatków funduszy pomocowych, przychodów z tytułu prywatyzacji 
oraz operacji niekasowych prowadzone są księgi rachunkowe w oparciu o zakładowy plan kont opracowany 
na podstawie planu kont stanowiącego załącznik nr 1 do rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 
2006 roku  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 z późn. zm.).

 2. Zakładowy plan kont Budżetu Gminy Kiełczygłów obejmuje następujące konta:

WYKAZ KONT

1. Konta bilansowe

Konto Nazwa konta Ewidencja

133 Rachunek budżetu Ewidencja  operacji  pieniężnych  dokonywanych  na  bankowych  rachunkach 
budżetu.

134 Kredyty bankowe Ewidencja kredytów bankowych zaciągniętych na finansowanie budżetu.

137 Rachunki środków funduszy 
pomocowych

Ewidencja  środków  pieniężnych  otrzymanych  w  ramach  realizacji  zadań  z 
funduszy  pomocowych,  w  zakresie  których  umowa  lub  przepis  określają 
konieczność  wydzielenia  środków  pomocowych  na  odrębnym  rachunku 
bankowym.

138 Rachunki środków na 
prefinansowanie

Ewidencja operacji pieniężnych dokonywanych na wyodrębnionych rachunkach 
bankowych  otwartych  na  potrzeby  operacji  finansowych  dotyczących 
prefinansowania  w  ramach  pożyczek  zaciągniętych  z  budżetu  państwa  na 
finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu 
Unii Europejskiej.

139 Inne rachunki bankowe
Ewidencja operacji dotyczących wydzielonych zgodnie z odrębnymi przepisami 
środków pieniężnych innych niż środki budżetu i środki pochodzące z funduszy 
pomocowych.

140 Inne środki pieniężne Ewidencja środków pieniężnych w drodze.

222 Rozliczenie dochodów 
budżetowych

Ewidencja rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te 
jednostki dochodów budżetowych.

223 Rozliczenie wydatków 
budżetowych

Ewidencja rozliczeń z jednostkami budżetowymi  z tytułu dokonanych przez te 
jednostki wydatków budżetowych.

224 Rozrachunki budżetu Ewidencja rozrachunków z innymi budżetami.

225 Rozliczenie niewygasających 
wydatków

Ewidencja rozliczeń z jednostkami budżetowymi z tytułu zrealizowanych przez te 
jednostki niewygasających wydatków.

227
Rozliczenie dochodów ze 
środków funduszy 
pomocowych

Ewidencja  rozliczeń  z  jednostkami  z  tytułu  zrealizowanych  dochodów 
dotyczących funduszy pomocowych.

228
Rozliczenie wydatków ze 
środków funduszy 
pomocowych

Ewidencja  rozliczeń  z  jednostkami  z  tytułu  dokonywanych  przez  te  jednostki 
wydatków ze środków funduszy pomocowych.

240 Pozostałe rozrachunki
Ewidencja innych rozrachunków związanych z realizacją budżetu, z wyjątkiem 
rozrachunków i rozliczeń ujmowanych na kontach 222, 223, 224, 225, 227, 228, 
250, 260.

250 Należności finansowe Ewidencja należności zaliczanych do należności finansowych, a w szczególności 
z tytułu udzielonych pożyczek.

257 Należności z tytułu 
prefinansowania

Ewidencja należności z tytułu pożyczek udzielonych z budżetu państwa w ramach 
prefinansowania  na  finansowanie  zadań  realizowanych  z  udziałem  środków 
pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.



260 Zobowiązania finansowe
Ewidencja  zobowiązań  zaliczanych  do  zobowiązań  finansowych,  z  wyjątkiem 
kredytów  bankowych,  a  w  szczególności  z  tytułu  zaciągniętych  pożyczek  i 
wyemitowanych instrumentów finansowych.

268 Zobowiązania z tytułu 
prefinansowania

Ewidencja  zobowiązań  z  tytułu  pożyczek  otrzymanych  z  budżetu  państwa  w 
ramach  prefinansowania  na  finansowanie  zadań  realizowanych  z  udziałem 
środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

290 Odpisy aktualizujące 
należności Ewidencja odpisów aktualizujących należności.

901 Dochody budżetu Ewidencja osiągniętych dochodów budżetu.
902 Wydatki budżetu Ewidencja dokonanych wydatków budżetowych budżetu.

903 Niewykonane wydatki Ewidencja  niewykonanych  wydatków  zatwierdzonych  do  realizacji  w  latach 
następnych.

904 Niewygasające wydatki Ewidencja niewygasających wydatków.

907 Dochody z funduszy 
pomocowych Ewidencja osiągniętych dochodów z tytułu realizacji funduszy pomocowych.

908 Wydatki z funduszy 
pomocowych Ewidencja dokonywanych wydatków w ciężar środków funduszy pomocowych.

909 Rozliczenia międzyokresowe Ewidencja rozliczeń międzyokresowych.

960
Skumulowana nadwyżka lub 
niedobór na zasobach 
budżetu

Ewidencja  stanu  skumulowanych  niedoborów  lub  nadwyżek  budżetów  z  lat 
ubiegłych.  W  ciągu  roku  konto  960  przeznaczone  jest  do  ewidencji  operacji 
dotyczących  zmniejszenia  lub  zwiększenia  skumulowanych  niedoborów  lub 
nadwyżek budżetu.

961 Niedobór lub nadwyżka 
budżetu

Ewidencja wyniku wykonania budżetu, czyli deficytu lub nadwyżki, z wyjątkiem 
części dotyczącej finansowania programów ze środków pomocowych.

962 Wynik na pozostałych 
operacjach

Ewidencja pozostałych operacji niekasowych wpływających na wynik wykonania 
budżetu.

967 Fundusze pomocowe Ewidencja stanu funduszy pomocowych.
968 Prywatyzacja Ewidencja przychodów i rozchodów dotyczących prywatyzacji.

2. Konta pozabilansowe

Konto Nazwa konta Ewidencja

991 Planowane dochody budżetu Ewidencja planu dochodów budżetowych oraz jego zmian.

992 Planowane wydatki budżetu Ewidencja planu wydatków budżetu oraz jego zmian.

993
Rozliczenia z innymi 
budżetami

Pozabilansowa ewidencja rozliczeń z innymi budżetami w ciągu roku, które nie 
podlegają ewidencji na kontach bilansowych.

 3. Przyjmuje  się  zasady  funkcjonowania  kont  i  klasyfikacji  zdarzeń  określone  w  załączniku  nr  1  do 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku  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 z późn. zm.).

 4. Księgi  pomocnicze (konta analityczne)  stanowiące zapisy uszczegóławiające dla wybranych  kont księgi 
głównej   aktualizuje  się   według  potrzeb.  Aktualizacja  kont  ksiąg  pomocniczych  nie  wymaga  zmiany 
zarządzenia.

 5. Wykonanie budżetu przebiega za pośrednictwem rachunku bieżącego podległych jednostek budżetowych.
 6. Ewidencja  wykonania  budżetu,  to  jest  gromadzenia  dochodów i  dokonywania  wydatków  budżetowych 

oparta  jest  na  zasadzie  kasowej.  Pozostałe  zapisy  operacji  objętych  ewidencją  wykonania  budżetu 
przebiegają według zasady memoriałowej.


