
Zarzijdzenie Nr 66/2014

W6jta Gminy Ostrdwek

z ilnia 29 wrze&nia 2014 rokii

w sprawie szczegdlowych zasad rachunkowo&ci Srodkmv unijnych na finansowanie projektu pt.
pt.,,Wyposazenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie" w ramach dziatania 413
,,Wdrazanie lokalnych strategii Rozwoju " w zakresie ,,Mate projekty" objftego Programem
Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013

Na podstawie art.33 ust, 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorza^dzie gminnym (Dz.U.z 2013r.
poz.594,poz.645,poz.l318z2014r.poz.379.poz.!072), art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o
rachunkowosci (Dz.U.z 2013r.poz,330), art. 40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2013r.poz.885, poz. 938,poz.I646 z 2014r.poz.379,poz.911,poz.l 146) przepisow
Rozporza_dzenia Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczcgolowej klasyfikacji
dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodz^cych ze zrodet zagranicznych
(Dz. U. z 2013r.poz.215), przepisow Rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 roku w
sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dia budzetu pahstwa, budzetow jednostek
samorz^du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqxlowych zaktadow budzetowych,
paristwowych funduszy celowych oraz paiistwowych jednostek budzetowych maja^cych siedzib? poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2013r.,poz.289) zarz^dzam:

§1

Wprowadza si? szczegotowa_ dokumentacj? opisuj^ca^ zasady (polityk? ) rachunkowosci, srodkow
otrzymanych na finansowanie projektu pt.MWyposa±enie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Janowie" realizowanego przez Gmin§ Ostrowek w brzmieniu stanowia^cym zala^cznik do niniejszego
zarza,dzenia.

§2

Zobowia^zuje si? pracownikow do przestrzegania i stosowania procedur zawartych w zatajszniku do
niniejszego zarzajdzenia.

§3

Kontrol? nad wykonaniem zarzajdzenia powierza si? Skarbnikowi,

§4

Zarzajdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania i podlega ogioszeniu.

Turek



Zitqcznik Nr 1 do Zarz^dzeola Nr 66/2014
W6jta Gtniny Ostrdwek z dnii
29 wrzeinit 2014 roku

Szczeg6lowe zasady (polityka) raehunktmosci obowiazujace przy realizacji Projektu pn.
,,Wyposazenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie" w ramach dzialania 413
,,Wdraianie lokalnych strategii Rozwoju'* w zakresie ,,Male projekty" objetego Programem
Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-2013

1. Celem zasad rachunkowosci jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji majaj;kowej i finansowej
Projektu pn.,,Wyposazenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie" realizowanego przez
( i i n n i r Ostrowek w ramach dzialania 413 ,,Wdrazanie lokalnych strategii Rozwoju '* w zakresie
"Male projekty" objetego programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013

2.W planie fmansowym jednostki budzelowej wydatki na realizacj? Projektu uj?te sa :̂
- w dziale 801 - Oswiata i wychowanie
- w rozdziale 80101 - Szkoly podstawowe
- w paragrafach klasyfikacji bud±etowej dla danego projektu stosuje si? czwart^ cyfr? 7" i 9"

3.Realizacja wydatkow nast?puje zgodnie z projektem, podpisanymi umowami, aneksami

i harmonogramami, na podstawie prawidlowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych
dokumentow ksi?gowych.

r̂229WV*
rin^i (ir(i



4. Ewidencja operacji finansowych zwiazanych z realizacia projektu z udziatem Srodkdw
unijnych

Budget jst (organ)

1. Zaplata zobowia^zania wobec wykonawcy(dostawcy) :
a) WB- ze srodkow wiasnych jst- 223-l-7/133-3-7(rozliczenie wydatkow budzetowych/rachunek

budzetu),
2. Zaksi^gowanie wydatkow zwiajzanych z projektem na podstawie sprawozdania budzetowego

Rb-28S - 902-l-8/223-l-7(wydatki budzetu/rozliczenie wydatkow budzetowych).
3. WB- przekazanie przez agencj? platnicz^ srodkow z tytulu refundacji poniesionych wydatkow
kwalifikowalnych na rachunek budzetu-133-3-7/901-3-8(rachunek budzetu/dochody budzetu).
4. Roczne przeksi^gowanie dochodow - 901-3-8/961(dochody budzetu/wynik wykonania budzetu).
5. Roczne przeksi?gowanie wydatkow - 961/902-l-8/(wynik wykonania budzetu/wydatki budzetu).
6. W roku nast^pnym, pod data^ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu
przeksie_gowanie- 961/960 (wynik wykonania budzetu/skumulowany wynik budzetu) lub -
960/961 skumulowany wynik budzetu/ wynik wykonania budzetu).

Jednostka budzetowa
1. Otrzymanie faktury od wykonawcy za roboty budowlane i nadzor inwestorski - 080-3/201-

(inwestycje-srodki trwate w budowie/rozrachunki z odbiorcami i dostawcami).
Zadanie pn."\Yyposa£enie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Janowie" b^dzie
ksif gowane na koncie analitycznym 080-3 — wyodr^bnionym na potrzeby realizowanego
projektu.

2. Ewidencja zaplaty za roboty budowlane i nadzor inwestorski 201-/130-2-4 (rozrachunki z
odbiorcami i dostawcami/rachunek wydatkow budzetowych- ,,Wyposazenie placu zabaw
przy Szkole Podstawowej w Janowie".

3. Zaksiegowanie rownowartosci wydatkow na finansowanie inwestycji 810/800-7 (dotacje
budzetowe, ptatnosci z budzetu srodkow europejskich oraz srodki z budzetu na inwestycje/
fundusz jednostki -maja^tek trwaly).

4. Zaksi^gowanie rozliczenia wydatkow budzetowych 130-2-4/223-4rachunek wydatk6w
budzetowych/ rozliczenie wydatkow budzetowych - ,,Wyposazenie placu zabaw przy Szkole
Podstawowej w Janowie".

5. Przyj^cie srodkatrwalego OT - 01 l-I/800-l(srodki trwate/funduszjednostki-maja^ek trwaiy)
i 800-7/080-3(fundusz jednostki- ,,Wyposazenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w
Janowie'Vinwestycje-srodki trwale w budowie).

6. Przeksi^gowanie dotacji na fundusz 800-2/810(fundusz w srodkach obrotowych/dotacje
budzetowe, ptatnosci z budzetu srodkow europejskich oraz s"rodki z budzetu na inwestycje).

7. Przeniesienie na podstawie sprawozdania budzetowego Rb-28S zrealizowanych wydatkow
zwia_zanych z projektem- 223-4/800-2 (rozliczenie wydatkow budzetowych/fimdusz
jednostki-majatek obrotowy).

8. Przeksi^gowanie wyniku po zatwierdzeniu sprawozdania- 800-2/860 lub 860/800-2(fundusz
jednostki-majatek obrotowy/wynik fmansowy lub odwrotnie.

9. Opisana powyzej ewidencja ksie_gowa umozliwi identyfikacj? realizowanego Projektu.
10. Na dowodach ksi?gowych (fakturach) powinny si? znalezc nast^puja^ce elementy opisu:

a) podpis pod wzgl?dem merytorycznym pracownika, ktory poswiadcza faktyczne i prawidlowe
poniesienie wydatkow oraz ich kwalifikowalnosc, sprawdza czy dane zawarte na dowodach
ksi?gowych sa_ zgodne z zawarta^ umowa^ o dofinansowanie Projektu, umow? z wykonawcy
zadania, harmonogramem rzeczowo- fmansowym oraz potwierdzenie przez inspektora nadzoru
wykonanie rob6t,

b) dekretacja- klasyfikacja budzetowa, ksi^gowanie na kontach t podpis,
c) kwota wyplaty cyfrowo i stownie,
d) podpis osoby sprawdzajq.cej pod wzgl^dem rachunkowym,



e) podpisy: Wojta lub osoby upowaznionej oraz Skarbnika lub osoby upowaznionej,
f) wypiacono przelewem dnia ,
g) na pierwszej stronie pracownik Samorza.du Wojewodztwa umieszcza adnotacj? o tres~ci

,,Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2007-2013" i podpis,

i) na odwrocie dokumentu zapis:
,tAkceptujemy pfatnoM za realizacfe wymienionych tytuldw zwiqzanych z operacjq
realizowanq w ramach Dzialania 413 ,,Wdratanie lokalnych strategii rozwoju" w zakresie
,,Male projekty"obj$tego PROW na lata 2007-2013" pod w/w zapisami podpisy osob
upowaznionych do dysponowania srodkami,

j) w prawym gornym rogu numer pozycji w ewidencji ksi^gowej.
11. Oryginaly dokumentow ( faktury, przelewy) dotycza^ce Projektu przechowywane sa^ w
oddzielnych segregatorach do 31 grudnia 2024r.


