
Zarzajizenie Nr 3/2012
Wqjta Gminy No we Ostrowy

z dnia 05 stycznia 2012 r.

w sprawie: zmiany do zarz^dzenia nr 64/2010 Wojta Gminy Nowe Ostrowy z dnia 22
pazdziernika 2010 roku w sprawie wprowadzenia zakiadowego planu kont dla Urz^du

Gminy Nowe Ostrowy

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci
(tekst jedn. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223) oraz zgodnie z Rozporza^dzenia Ministra
Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz piano w
kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzajdu terytorialnego, jednostek
budzetowych, samorza^dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych
oraz panstwowych jednostek budzetowych maja^cych siedzib? poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128 poz. 861) zarzajlzam, co nast?puje:

§ 1. W zarza^dzeniu nr 64/2010 z dnia 22 pazdziernika 2010 r. zmienionym zarza^dzeniem
nr 56/2011 z dnia 06 grudnia 201 Ir. wprowadza si? nast?puja^ce zmiany:

1. W zala^czniku nr 2 dodaje si? konta:

- Konto 222 - "Rozliczenie dochodow budzetowych", sluzy do ewidencji rozliczen
z jednostkami budzetowymi z tytulu zrealizowanych przez te jednostki dochodow
budzetowych.

Na stronie Wn konta 222 ujmuje si? dochody budzetowe zrealizowane przez jednostki
budzetowe i urz?dy obsluguja^ce organy podatkowe, w wysokosci wynikajajcej z okresowych
sprawozdan tych jednostek, w korespondencji z kontem 901.

Na stronie Ma konta 222 ujmuje si? przelewy dochodow budzetowych na rachunek budzetu,
dokonane przez jednostki budzetowe i urz?dy obslugujqce organy podatkowe,
w korespondencji z kontem 133.

Ewidencj? szczegolowa^ do konta 222 prowadzi si? w sposob umozliwiaja^cy ustalenie stanu
rozliczen z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi oraz urz?dami obshiguja^cymi organy
podatkowe z tytulu zrealizowanych przez nie dochodow budzetowych.

Konto 222 moze wykazywac dwa salda.

Saldo Wn konta 222 oznacza stan zrealizowanych dochodow budzetowych obj?tych
okresowymi sprawozdaniami, lecz nieprzekazanych na rachunek budzetu.

Saldo Ma konta 222 oznacza stan dochodow budzetowych przekazanych przez jednostki
budzetowe i urz?dy obsluguja^ce organy podatkowe na rachunek budzetu, lecz nieobj?tych
okresowymi sprawozdaniami.



- Konto 223 - "Rozliczenie wydatkow budzetowych"

Konto 223 sluzy do ewidencji rozliczeh z jednostkami budzetowymi z tytulu dokonanych
przez te jednostki wydatkow budzetowych.

Na stronie Wn konta 223 ujmuje si? srodki przelane z rachunku budzetu na pokrycie
wydatkow jednostek budzetowych, w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 223 ujmuje si? wydatki dokonane przez jednostki budzetowe
w wysokosci wynikajajcej z okresowych sprawozdan tych jednostek, w korespondencji z
kontem 902.

Ewidencj? szczegolowa^ do konta 223 prowadzi si? w sposob umozliwiajajcy ustalenie stanu
rozliczen z poszczegolnymi jednostkami budzetowymi z tytulu przekazanych na ich rachunki
srodkow pieni?znych przeznaczonych na pokrycie realizowanych przez nie wydatkow
budzetowych.

Saldo Wn konta 223 oznacza stan przelanych srodkow na rachunki biezajDe jednostek
budzetowych, lecz niewykorzystanych na pokrycie wydatkow budzetowych.

§ 2. Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia .
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