
Burmis trza Miasta Jgdrzej owa
z dnia 19 2013

w sprawie: zasad polityki rachunkowoéci projektu pn. : ,, Remont budynków remiz
Ochotniczej Strazy Poiarnej w miejscowoSciach: Lasków, tr ysaków, Mnichów,
Skroniów, iZagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania Swietlic
wiejskich" w ramach dzialznia 413 ,,Wdro2enie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie
projektu odpowiadaj4cych warunkom przyznania pomocy w ramach dzialania ,,Odnowa i
rozrvój wsi'o objgtego PROW na lata 2007-2013

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy zdnia 8 marca 1990 roku o samorz4dzie gminnym (Dz.U.
z 2001r. Nr I 42, poz. 1591 ze zmianami), art. l0 ustawy z dnia29 wrzeínia 1994 roku o
rachunkowoSci (t j. Dz. U. 201 3 .330), Rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca
201 0 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowoSci oraz planów kont dla budzetu
pañstwa, budzetów jednostek samorz4du terytorialnego, jednostek budZetowych,
samorz4dowych zakladów bud2etowych, pañstwowych funduszy ceiowych oraz
paústwowych jednostek budzetowych maj4cych siedzibg poza granicami Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861 ze zm.) oraz Rozporzqdzenia Ministra Finansów z 25
paídziernika2010 roku w sprawie zasad rachunkowoScioraz planów kont dla organów
podatkowych jednostek samorz4du terytorialnego ( Dz. U. Nr 208, poz. 1375 ze zm. )
zarzqdzam co nastgpuj e :
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Sprawy ogólne

I . Dokumentacja okreSla zasady rachunkowoSci obowi4zuj4ce w Urzgdzie Miejskim w
Jgdrzejowie,zwanym w dalszej czgSci,,Urzgdem" przy realizacji projektu pn: : ,, Remont
budynków remiz Ochotniczej Stra2y Po2arnej w miejscowo5ciach: Lasków,l,ysaków,
Mnichów, Skroniów, iZagaje celem dostosowania ich do potrzeb funkcjonowania
Swietlic wiejskich" zwanym dalej,,Projektem".
2. Platno3ci w ramach Projektu sE regulowane z rachunku 52 8493 0004 02f0 0059 l22l
0009 prowadzonego przezBank Spóldzielczy w Kielcach O/Jgdrzejów .
3. Miejscem prowadzenia ksiqg rachunkowych do obslugi Projektu jest siedziba Urzgdu
Miejskiego w Jgdrzejowie ul. I I Listopada 33a.
4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio:
miesi4c, kwartal, rok.
5. W planie finansowym Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie ujmowane s4 wszystkie wydatki
na realizacjg Projektu zgodnie z klasyfikacj4 bud2etow4 w dziale 900 rozdz.90095.
6. Zródla finansowania bgd4 oznaczone czwartq cyfr4 dodan4 do paragrafu rodzajowego
wvdatku.

Zarz4dzenie N r 222 12013

lipca



Do czgsci wydatków kwalifikowanych, finansowanych ze Srodków funduszy unijnych
dodawana bgdzie czwarta cyfra ,,7". do czgéci wydatków finansowanych ze Srodków
wlasnych dodawana bgdzie czwarta cyfra,,0".
7.lJrzqd Miejski w Jgdrzejowie prowadzi osobne ksiggi rachunkowe dla ewidencji
wykonania bud2etu Gminy (organ) i osobne ksiggi rachunkowe dla ewidencj i zdarzert
gospodarczych zachodzEcych w Urzgdzie Miejskim - jako jednostce.

8. Sprawy nieuregulowane w niniejszym rozdziale podlegaj4 zasadom prowadzenia
rachunkowo3ci okre5lonym w innych zarzqdzeniach wewngtrznych obowi4zuj4cych w
Urzgdzie Gminy.
9. Ewidencj a zdarzen gospodarczych dotycz4cych Operacj i prowadzon a jesf przez Urz1d
Miejski komputerowo (osobno dla organu - Gminy i osobno dla jednostki-Urzgdu

Miejskiego) w programie ,,PIJMA " -System Finansowo - Ksiggowy -,,PUMA" -ZETO

Olszfyn.
10. Zakladowy Plan kont dla budzetu Gminy i Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie
obowi4zuj4cy w Urzgdzie przy realizacji Projektu ustala: konta syntetyczne i analityczne
oraz konta pozabilansowe.
I l. Ksiggi rachunkowe obejmujq: dziennik, konta ksiggi gtównej, konta ksi4g pomocniczych,
zestawienie obrotów i sald.
12. Podstaw4 ewidencji zdarzen gospodarczych s4 dowody ksiggowe - oryginaty. Zdarzenia
gospodarcze zwiqzane z realizacj4 Projektu , ksiggowane bgd4 chronologicznie pod pozycjq
kolejn4 nadan4 podczas dekretacji w ewidencji organu ijednostki. Zapisów w ksiggach
rachunkowych dokonuje sig na podstawie dowodów ksiggowych- dowodów Zródlowych:
- zewnEtrznych- faktury, rachunki, wyci4gi bankowe.
- wewngtrznych - PK
13. Oryginaly dokumentów ksiggowych zwi1zanych z Projektem przechowywane bgd4 w

oddzielnych segregatorach w ksiggowoíci bud2etowej przez okres okreSlony w umowie o
dofi nansowanie Proj ektu.
14. Pozostale dokumenty dotycz4ce Projektu (wniosek o dofinansowanie projektu, umowy
itp.) przechowywane bgd4 w wydziale merytorycznym nadzorujqcymrealizacjg Projektu tj.
w Wvdziale Inwestvcii i Utrzymania Infrastruktury Technicznei.
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Plan kont oraz obieg i kontrola dokumentów

L Do ewidencji operacji gospodarczych zwiqzanych z Projektem stosowany bgdzie plan
kont wg
poni2szych tabel:

a) dla organu - gminy

SymbolKonta Nazwa zespolu lub konta
Konta bilansowe

133 Rachunek bud2etowy
901 Dochodv bud2etowe
902 Wvdatki bud2etu
961 Wynik wykonania bud2etu



Symbol konta Nazwa zespofu lub konta

Konto bilansowe
0 1 L Srodki t rwale
080 Srodki trwafe w budowie ( Inwestycje)
l- 30-xxx-xxxxx-xxxxW-90 lxxxW Rachunek b ie2acyednostki

130-03-xxx-xxxxx-xxxx Rachunek bie2qcy jednostki  wydatki
niewvgasaiace

20L-xxxxxxx Rachunki  z  odbiorcami  i  dostawcami
800 Fundusz iednostki

810 Dotacje budZetowe, platnoéci z bud2etu
6rodków europejskich oraz érodki z bud2etu
na inwestvcie

860 Wynik f inansowy

Konta pozabilansowe
980 Plan f inansowy wydatków bud2etowych

998 Zaanga2ow anie wyd atków bud2etowych
roku bie2acego

b) dla jednostki  bud2etowej- Urzqdu Miejskiego

2. Dokumenty stanowiqce podstawg dokonywania platnoSci i ksiggowania powinny byó
poddane kontroli przed zrealizowaniem i zaksiggowaniem. Kaídy dowód ksiggowy powinien
byó sprawdzony:
a) pod wzglgdem merytorycznym - fo znaczy, Ze osoba odpowiedzi alna za realizacje
projektu dokonuje opisu rachunku zgodnie z ustalonym wzorem. Sprawdza rzetelnoSó,
celowoSó i legalno5ó zawartych rv tym dokumencie danych co powinno byó po5wiadczone
podpisem,
b) pod wzglgdem formalno-rachunkowym - to znaczy, ze dowód zostai wystawiony
w sposób prawidlowy, zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dane liczbowe nie
zaw ier ajq btgdów rachunkowych. Kontro la formalno-rachunkowa powinna byó
po5wiadczona podpisem upowaznionej osoby i zatwierdzony.
3. Dowody ksiggowe sprawdzone pod wzglgdem merytorycznym i opisane przez
pracowników Wydzialu merytorycznego podlegaj4 sprawdzeniu pod wzglgdem formalnym i
rachunkowym przez pracowników wydzialu finansowego, którzy dokonuj4 dekretacji
ksiggowej, przekazuj1 do zaplaty, a nastgpnie nadajq im numer ewidencji ksiggowej.
4.Zadokumenty ksiggowe dotycz4ce realizacji Projektu odpowiada Skarbnik Gminy.
5. Zapozostale dokumenty dotycz4ce realizacji Projektu np. wniosek o dofinansowanie
projektu, wszystkie uzupelnienia , umowy odpowiada Naczelnik Wydzialu lnwestycji i
I n frastruktury Techn icznej .
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Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia zmocqobowi4zuj4c4 od I kwietnia 2013 r.


