
Zarz4dzenie Nr . .1P.'l I . ?Q /.ft .
Burmis trza Miasta Jgdrzej owa

z dnia ... .b/1.4 &..loLh.fi..

w sprawie stosowania zasad polityki rachunkowoéci araz planu
kont w sprawie dofinansowania zadari ze Srodków Fundr¡szu

Rozwoju Kultury Fizycznej zadamia pod nazwq: ,,Ftemcnt bsiska
pilkarskiego i zaplecza socjalno-sanitarnego"

Na podstawie art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorz4dzie gminnym (tekst
jednol i ty Dz.IJ.22013.594),art .4 ustawy o rachunkowoSci (r j .  DzU.2013.330) oraz ustawy
z dnia27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz.U. 22013r.885 ze zmianami) zarzqdzam,
co nastgpuje:

s r .
l. Ustala sig zasady polityki rachunkowo6ci dla projektu wspólfinansowanego ze Srodków

Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pod nazwE:" Remont
boiska pilkarskiego i zaplecze socjalno-sanitarnvch", który stanowi zalEcznik Nr I do
n iniej szego zarz4dzenia.

s2 .

Wykonanie Zarz4dzenia powierza sig Skarbnikowi Gminy.

s 3 .

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjgcia z moc4 obowi4zuj4ca od 0l-10-2013.
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Zal4cznik Nr I do Zarz4dzenia.
N..:fiClJ. ml
z dnia .fr¿|,!?.'*.!Av,

Sprawy ogólne

L Dokumentacja okreSla zasady rachunkowoici obowi4zuj4ce w Urzgdzie Miejskim w Jgdrzejowie,
zwanym w dalszej czgici .,Urzgdem" przy realizacji zadania inwestycyjnego pod nazwq:" Remont

boi ska pilkarskiego i zaplecze socj alno-san itarnych"
2. Platno5ci w ramach zadania s4 regulowane z rachunku 52 8493 0004 0210 0059l22l

0009 prowadzonego przezBank Spóldzielczy w Kielcach O/Jqdrze.iów .
3. Miejscem prowadzenia ksi4g rachunkowych do obslugi zadania jest siedziba Urzgdu
Miejskiego w Jgdrzejowie ul .  l  1 Listopada 33a.
4. Rokiem obrotorvym jest rok kalendarzowy, okresem sprawozdawczym odpowiednio:

miesi4c, kwartal, rok.
5. lJrz4d Miejski w Jgdrzejowie prowadzi osobne ksiggi rachunkowe dla ewidencji

wykonania budzetu Gminy (organ) i osobne ksiggi rachunkowe dla ewidencji zdarzeh

gospodarczych zachodz1cych w UrzEdzie Miejskim - jako jednostce.

8. Sprawy nieuregulowane w niniejszym rozdziale podlegaj4 zasadom prowadzenia
rachunkowoSci okreslonym w innych zarzqdzeniach wewngtrznych obowi4zuj4cych w

Urzgdzie Gminy.
9. Ewidencj a zdarzen gospodarczych dotycz4cych zadania inwestycyjnego prowadzona jest

przeztJrzyd Miejski komputerowo (osobno dla organu - Cminy i osobno dla jednostki-

Urzgdu Miejskiego) w programie ,,PUMA " -System Finansowo - Ksiggowy -,,PUMA'-

ZETO Olsztyn.
10. Zakladowy Plan kont dla budZetu Gminy i Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie
obowi4zuj4cy w Urzgdzie przy realizacji zadania inwestycyjnego ustala: konta syntefyczne i
analityczne oraz konta pozabilansowe.
l l. Ksiggi rachunkowe obejmuj4: dziennik, konta ksiggi glównej, konta ksi4g pomocniczych,

zestawienie obrotów i sald.
. 12. Podstaw4 ewidencj i zdarzeh gospodarczych s4 dowody ksiggowe - oryginaly. Zdarzenia

gospodarcze zwiEzane zrealizacjEzadania . ksiggorvane bgd4 chronologicznie pod pozycjq
kolejn4 nadan4 podczas dekretacji w eu'idencji organu ijednostki. Zapisów w ksiggach
rachunkowych dokonuje sig na podstawie dowodórv ksiggowych- dowodów áródlowych:
- zewngtrznych- faktury, rachunki, wyci4gi bankowe.
- wewngtrznych - PK
13. Oryginaly dokumentów ksiggowych zwi1zanych z zadaniem przechowywane bgd4 w
segregatorach w ksiggowoSci budzetowej.
14. Pozostale dokumenty dotycz4ce zadania (wniosek o dofinansowanie projektu, umowy
itp.) przechowywane bgd4 w wydziale merytorycznym nadzoruj 1cym realizacjg zadania fj. w
Wydziale Inwestycji i Utrzymania Infrastruktury Technicznei.



Plan kont oraz obieg i kontrola dokumentów

I . Do ewidencj i operacj i gospodarczych zwiqzanych z zadaniem stosowany bgdzie plan kont

wg ponizszych tabel:

.r) dla organu - gminy

b) dla jednostki bud2etowej- Urzqdu Miejskiego

2. Dokumenty stanowi4ce podstawg dokonywania platno5ci i ksiggowania powinny byó
poddane kontroli przed zrealizowaniem i zaksiggowaniem. Kazdy dowód ksiggowy powinien
byó sprawdzony:
a) pod wzglgdem merytorycznym - ro znaczy,2e osoba odpowiedzialna za realizacje
proj:ktu dokonuje opisu rachunku zgodnie z ustalonym wzorem. Sprawdza rzetelnoSó,
celowoSó i legalnoSó zawartych w tym dokumencie danych co powinno byó poéwiadczone
podpisem,
b) pod wzglgdem formalno-rachunkowym - to znaczy. Ze dowód zostai wystawiony

Symbol Konta Nazwa zespofu lub konta
Konta bilansowe

133 Rachunek bud2etowy

901 Dochodv bud2etowe

902 Wvdatki bud2etu
961 Wvnik wvkonania bud2etu

Svmbol konta Nazwa zespolu lub konta
Konto bilansowe

0 1 1 Srodk i t rwa le

080 Srodki trwale w budowie ( Inwestycje)
1 30-xxx-xxxxx-xxxxW-90 LxxxW Rachu nek b ie2acy jed nostk i
1 30-0 6-xxx-xxxxx-xxxx Rachunek b ie2acy  jednos tk i

201-xxxxxxx Rachunk i  z  odb io rcami  i  dos tawcami

800 Fundusz  iednos tk i

810 Dotacje bud2etowe, ptatnoéci z bud2etu
Srodków europejskich oraz Srodki z bud2etu
na inwestycje

860 Wynik f inansowy
Konto pozabilonsowe

975 Wvdatk is t ruk tu ra lne

980 Plan f inansowy wydatków bud2etowych
998 Taanga|ow an ie wyd atków b u d 2etowyc h

roku bie2aceeo



w sposób prawidlowy , zawiera wszystkie wymagane elementy oraz dane liczbowe nie

zawier ajq btgdów rachunkowych. Kontro la formalno-rachun kowa pow inna byó

po3wiadczona podpisem upowaznionej osoby i zafwierdzony .

3. Dowody ksiggowe sprawdzone pod wzglgdem merytorycznym i opisane przez

pracowników Wydzialu merytorycznego podlegajE sprawdzeniu pod wzglgdem formalnym

rachunkowym przez pracowników wydzialu finansowego, którzy dokonu.i4 dekretacji

ksiggowej, przekazujq do zaplaty, a nastgpnie nadaj4 im numer ewidencji ksiggowej.

4. Za dokumenty ksiggowe dotycz4ce realizacji zadania odpowiada Skarbnik Gminy.

5. Za pozostale dokume nty dofyczqce realizacj i zadania np. wniosek o dofinansowan ie

projektu, wszystkie uzupelnienia, umowy odpowiadaNaczelnik Wydzialu Inwestycji i

I nfrastrukturv Technicznei.
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