
ZARZĄDZENIE NR 41/2021 
WÓJTA GMINY KONOPISKA 

z dnia 27 kwietnia 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 134/2019 Wójta Gminy Konopiska z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie 
zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), 
w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. nr 208 poz. 1375) 
oraz uwzględniając ustalenia dotyczące zasad rachunkowości określone w rozporządzeniu Ministra Rozwoju 
i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342),  zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu uregulowania zmian wynikających z wykonywania budżetu, gospodarki finansowej 
i sprawozdawczości oraz w celu prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi Urzędu Gminy Konopiska 
z siedzibą przy ul. Lipowej 5, wprowadza się zmiany w zasadach prowadzenia rachunkowości - w zał. nr 
2 obejmującym wykaz kont dla budżetu państwa i budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ich 
funkcjonowania : 

1. Wprowadza się zmianę, polegającą na usunięciu z wykazu kont księgowych obowiązujących w Urzędzie 
Gminy Konopiska konta 132 „Rachunek lokat terminowych”, w związku z faktem prawidłowości dokonywania 
zapisów związanych z lokowaniem wolnych środków finansowych na koncie 133 „Rachunek budżetu”, zgodnie z  
rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad 
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 (Dz. U. z 2020 r. 
poz. 342)Konto 133 - "Rachunek budżetu"Konto 133 służy do ewidencji operacji pieniężnych dokonywanych na 
bankowych rachunkach budżetu. Zapisy na koncie 133 są dokonywane wyłącznie na podstawie dokumentów 
bankowych, w związku z czym musi zachodzić zgodność zapisów między jednostką a bankiem. W razie 
stwierdzenia błędu w dokumencie bankowym sumy księguje się zgodnie z wyciągiem, natomiast różnicę 
wynikającą z błędu odnosi się na konto 240, jako "sumy do wyjaśnienia". Różnicę tę wyksięgowuje się na 
podstawie dokumentu bankowego zawierającego sprostowanie błędu. Na stronie Wn konta 133 ujmuje się wpływy 
środków pieniężnych na rachunek budżetu, w tym również spłaty dotyczące kredytu udzielonego przez bank na 
rachunku budżetu, oraz wpływy kredytów przelanych przez bank na rachunek budżetu, w korespondencji z kontem 
134. Na stronie Ma konta 133 ujmuje się wypłaty z rachunku budżetu, w tym również wypłaty dokonane w ramach 
kredytu udzielonego przez bank na rachunku budżetu (saldo kredytowe konta 133), oraz wypłaty z tytułu spłaty 
kredytu przelanego przez bank na rachunek budżetu, w koresp. z kontem 134. Na koncie 133 ujmuje się również 
lokaty dokonywane ze środków rachunku budżetu. Konto 133 może wykazywać saldo Wn lub saldo Ma. Saldo Wn 
konta 133 oznacza stan środków pieniężnych na rachunku budżetu, a saldo Ma konta 133 - kwotę wykorzystanego 
kredytu bankowego udzielonego przez bank na rachunku budżetu. 

Lp. Treść operacji Strona WN Strona MA 
1 Subwencja ogólna:  

1.wpływ subwencji ogólnych z wyłączeniem subwencji 
oświatowej otrzymanej w grudniu za styczeń następnego roku 
2.wpływ subwencji oświatowej w grudniu za styczeń następnego 
roku 

 
133 

 
 

133 

 
901 

 
 

909 
2 Wpływ udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych 

pobieranych przez Urzędy Skarbowe 
133 224 

3 Wpływy udziałów Gminy we wpływach dochodów budżetu 
państwa oraz dochody z tytułu podatków i opłat pobieranych na 
rzecz jednostek samorządu terytorialnego przez urzędy skarbowe: 
1.przekazanych do końca okresu sprawozdawczego, którego 
dotyczą 
2.przekazanych w następnym miesiącu po upływie okresu 
sprawozdawczego 

 
 
 
 

133 
 

 
 
 
 

901 
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133 224 lub 909 
4 Dotacje celowe na zadania własne, dofinansowanie zadań 

własnych i zadania zlecone jednostce samorządu terytorialnego z 
budżetu państwa oraz realizowane na podstawie porozumień z 
organami administracji rządowej lub z innymi jednostkami 
samorządu terytorialnego 

133 901 

5 Dotacje celowe z budżetu państwa na usuwanie zagrożeń dla 
bezpieczeństwa i porządku publicznego 

133 901 

6 Wpływ dotacji z funduszów celowych 133 901 
7 Wpływ środków na dofinansowanie zadań własnych jednostek 

samorządu terytorialnego otrzymane z innych źródeł (np. z dopłat 
do gier liczbowych) 

133 901 

8 Odsetki od pożyczek udzielonych 133 901 
9 Wpłaty od zakładów budżetowych z tytułu nadwyżek środków 

obrotowych 
133 901 

10 Wpływy z tytułu podatków i opłat pobieranych przez urząd 
gminy jako dochody własne urzędu 

133 901 

11 Wpływy pozostałych dochodów pobieranych przez urząd gminy 
jako dochody własne urzędu 

133 901 

12 Okresowe przelewy dochodów realizowanych przez urząd gminy 
i inne jednostki budżetowe 

133 222 

13 Zwroty środków przekazanych na wydatki urzędu i innych 
jednostek budżetowych 

133 223 

14 Błędne zapisy w wyciągach bankowych dotyczące wpływów 133 240 
15 Wpływy z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych 133 134 
16 Wpływy z tytułu zaciągniętych pożyczek 133 260 
17 Wpływy z tytułu emisji papierów wartościowych 133 260 
18 Wpływy z tytułu spłat pożyczek udzielonych 133 250 
19 Wpływy z prywatyzacji 133 968 
20 Zwrot środków z rachunku lokat terminowych na rachunek 

podstawowy (księgowania analityczne lokat) 
133 133 

21 Zwrot niewykorzystanych środków na wydatki niewygasające na 
rachunek podstawowy 

133 135 

22 Zwrot wydatków na podstawie noty księgowej (obowiązuje zapis 
techniczny Wn –902 Ma -902) 

133 902 

Lp. Treść operacji Strona WN Strona MA 
1 Wydatki objęte planem finansowym wydatków urzędu 

zrealizowane z rachunku budżetu 
902 133 

2 Wypłaty pożyczek udzielonych 250 133 
3 Spłata kredytów bankowych 134 133 
4 Wykup emitowanych papierów wartościowych 260 133 
5 Spłata zaciągniętych pożyczek 260 133 
6 Przekazanie środków z rachunku podstawowego na rachunki 

lokat terminowych (księgowanie analityczne lokat) 
133 133 

7 Przekazanie środków z rachunku podstawowego na subkonto 
środków na wydatki niewygasające  

135 133 

8 Przelew dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu 
administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na 
rachunek budżetu państwa 

224 133 

9 Okresowe przelewy na wydatki urzędu i innych jednostek 
budżetowych 

223 133 

10 Przelewy z subkonta środków na wydatki niewygasające na 
rachunki bieżące jednostek budżetowych realizujących plan 
wydatków niewygasających 

223 133 

11 Zwroty dotacji celowych 224/901 133 
12 Błędne zapisy w księgowości banku dotyczące wypłat 240 133 

2. Wprowadza się zmianę, polegającą na zmianie numeru konta - w miejsce nr 140 "Środki pieniężne 
w drodze" wprowadza się nr konta 141 "Środki pieniężne w drodze". Opis konta pozostaje bez zmian, jednocześnie 
w załączniku dokonuje się aktualizacji zapisów dotyczących konta 140 - obecnie nr 141. 

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 1 stycznia 2021 roku. 

 

   

Wójt Gminy Konopiska 
 
 

mgr inż. Jerzy Żurek 
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