
Zarządzenie Nr 142 /2021

z dnia 2 kwietnia  2021

Burmistrza Miasta Jędrzejowa

w sprawie: ewidencji i rozliczania środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19

Na  pocLstawie  art,65  ust.11-13  ustawy  z  dnia  31  marca  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o  szczególnych
rozwiązaniach   związanych   z   zapobieganiem,   przeciwdziałaniem   i   zwalczaniem   COVID-19,   innych

chorob  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji  kryzysowych  oraz  niektórych  innych  ustaw,  art.10

®           ust.2  ustawyzdnia 29 września l994r.o rachunkowości(tj. Dz.U.z2021r. poz.217zezm.)zarządzam,
co mstępuje:

§1

1.Ce!eiri    prawidłowej    ewidencji    i    rozliczenia    środków   z    Funduszu    Przeciwdziałania    COVID-19

wprowadza się zasady ewidencji tych środków.

2.Postanowienia  niniejszego  zarządzenia  nie  naruszają  zasad  Polityki  rachunkowości  wprowadzonej

Zarł'ąfJzeriiem    Nr   264/2018   Burmistrza   Miasta   Jędrzejowa   z   dnia   4   lipca   2018   r.   w   sprawie

wpLji\ja{!zLmia  planu  kont  dla   Urzędu  Miejskiego  w  Jędrzejowie  oraz  ustaleń  dotyczących  polityki

rach!`;nkc;\,`'.v'ości w gminnych jednostkach  budżetowych

3.E`v`,';dencja  i  rozliczenie środków związanych z realizacją zadań finansowanych ze środków Funduszu

Prz€..ciwdziałaniu  COVID-19  odbywa  się  w  ramach  przyjętych  przez  Urząd  Miasta  Jędrzejów  polityki

rachwiko`wości.

® §2

1,Wijrc>wadza się kod  księgowy w formie litery ,,F" do ewidencji operacji gospodarczych związanych z

rea!izacją zadań ze Środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2.ŚrLtclki otrzymane z Funduszu  Przeciwdziałania COVID-19 gromadzi się na wyodrębnionym rachunku

baihcjwm otwartym w Banku Spółdzielczym Kielce O/Jędrzejów o numerze 22 8493 0004 0210 0059
122 ;  Lj2L=8  i;in.:  „Fundusz  przeciwdziałania  COVID-19"

3.Kcjd,  ł..t  i`tiijrym  mowa  w  punkcie  1 stosuje się do wszystkich kont Jednostki związanych z zadaniami

CCFv'iu-19 uraz operacji  na  nich dokonywanych.

4,Ja:m   upiJracje   związane   z  wydatkowaniem  środków  na   pokrycie   kosztów  zadań  związanych   z

prz{.hjwjdŁiałaniem  COVID-19  rozumie się wszystkie operacje z tym związane, od momentu powstania
zor3tj`w,Ł`i:f ci,ńi    ,    do    zapłaty    kontrahentom,    w   tym    w   szczególności:    zaangażowanie   wydatków,

roz!~`=icli`ji'ii``L  prż'elew  Środków  pieniężnych.

5.Dc!i{`ijm€.nty    stanowiące    podstawę    do    wypłaty    środków    publicznych    na    realizację    Projektu

zatv\,;iŁJ!-dzane są do wypłaty na zasadach ogólnych, przyjętych w Urzędzie Miasta.



6.Ewidecję   wydatków   prowadzi   się   na   koncie   130-06   z   zastosowaniem   właściwej   klasyfikacji
budżetowej.

7.Do ewidencji kosztów inwestycji realizowanych w ramach wydatków majątkowych finansowanych z
ze    środków    z     Przeciwdziałania     COVID-19    stosuje    się     konta     analityczne     do     konta    080-

„lnwestycje"(środki   trwałe   w   budowie)   o   nazwach   odpowiadających   nazwom   zadań   ujętych   w
Budżecie Miasta Jędrzej.owa i  Planie Finansowym .

8.Kod „F'' używanyjest w taki sposób, aby możliwe było wyodrębnienie wszystkich operacji związanych
z    realizacją   zadań    związanych    z    przeciwdziałaniem    COVID-19,    w   szczególności   dokonywanie

odpowiednich wydruków. W programie księgowym Urzędu Miasta -PUMA możliwe jest wyszukiwanie
operacji związanych  z  realizacja  w/w zadania wpisuj.ąc konto,  bądź numer zadania  ze znakiem  literki

F„

9.   Dokumentacja   finansowo-księgowa   dotycząca   realizowanego   zadania   jest   przechowywana   i
archiwizowana zgodnie z przepisami, z zachowaniem następujących zasad:

®         ;odd°z::ómwe::ykup::en8t:ec:j°Wane  są  w sp°Sób  umożliwiający szybki  i łatwy dostęp do  poszczegóinych

-dokumentacja przechowywana j.est przez okres przewidziany w ogólnie obowiązujących przepisach

prawa z uwzględnieniem wymagań realizacji Projektu

-  przekazanie  dokumentacji  do  archiwum  następuj.e  w  taki  sposób,  aby  zawartość  i  układ  kolejny

dokumentów nie został zmieniony -dokumenty nie przenosi się do innych teczek, segregatorów itp. -

pozostają w teczkach , segregatorach, w których dotychczas były przechowywane

-  po  przekazaniu  do  archiwum  zakładowego  dokumentacja  przechowywana  jest  w  wydzielonym,

opisanym miejscu, umożliwiającym natychmiastową identyfikację i dostęp do niej.

§3

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy.

§4

® Zarządzenie wchodzi w życie z   dniem podpisania


