
Zarządzenie Nr 122/2021 

Burmistrza Karlina 

 

z dnia  31 grudnia 2021 roku 

 

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla budżetu gminy i jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego 

w Karlinie. 

 

 

W Zarządzeniu Nr 129/2018 Burmistrza Karlina z dnia 23 listopada 2018 roku  

w sprawie wprowadzenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla budżetu gminy i jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego                

w Karlinie, Zarządzenie Nr 120/2020 z dnia 31 grudnia  2020 r. wprowadza się 

następujące zmiany: 

    § 1. W części A „Wykaz kont syntetycznych dla Budżetu Gminy Karlino’’  

punkt  1  Konta bilansowe dodaje się:  

903 - Niewykonane wydatki 

904 - Niewygasające wydatki 

   § 2. W punkcie 3. Opis kont – Konta bilansowe  dodaje się: 

Konto 903- „ Niewykonane wydatki” 

Konto 903 służy do ewidencji niewykonanych wydatków zatwierdzonych 

uchwałą organu stanowiącego jednostki samorządu terytorialnego do realizacji 

w latach następnych. 

1) Na stronie Wn ujmuje się wartość niewykonanych wydatków zatwierdzonych 

do realizacji w latach następnych, w korespondencji z kontem 904. 

2) Na stronie  Ma ujmuje się przeniesienie salda konta pod datą ostatniego dnia 

roku budżetowego na konto 961. To księgowanie można przeprowadzić , gdy 

środki na wydatki niewygasające zostały przekazane z rachunku budżetu na 

subkonto rachunku środków niewygasających.  

 

Konto 904- „ Niewygasające wydatki”  



Konto 904 służy do ewidencji niewygasających wydatków. Konto 904 może 

wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu niewygasających wydatków 

lub do czasu wygaśnięcia planu. 

Na stronie  Wn konta 904 ujmuje się : 

1) wydatki jednostek budżetowych dokonane w ciężar planu niewygasających 

wydatków, na podstawie ich sprawozdań budżetowych RB-28NWS                     

w korespondencji z kontem 225; 

2) przeniesienie niewykorzystanych niewygasających wydatków na dochody 

budżetowe. Te dochody można księgować bezpośrednio w korespondencji           

z kontem 901 lub za pośrednictwem konta 240, gdyż te dochody powinny być 

ujęte w sprawozdaniu Rb -28S ,,organu”. 

Na stronie Ma konta 904 ujmuje się niewykonane wydatki zatwierdzone do 

realizacji w roku następnym,  w korespondencji z kontem 903. 

Konto 904 może wykazywać saldo Ma do czasu zrealizowania planu 

niewygasających wydatków lub do czasu wygaśnięcia planu niewygasających 

wydatków. 

    § 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

    § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 


