
Zarzadzenie Nr 29/2013

W6jta Gminy Ostr6wek

z dnia 28 czerwca 2013 roku

w sprawie szczegolowych zasad rachunkowo£ci srodkow unijnych na finansowanie projektu pt.
,,Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowogciach: Skrzynno,Ole5nica,Wola
Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w^Tackowskie,Ku£nica,Jan6w,Wielgie oraz
zakup ciqgnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej" w ramach dzialania 321 ,,Podstawowe
ustugi dla gospodarki i ludno&ci wiejskiej " objftego program em Rozwoju Obszarow Wiejskich na
lata 2007-2013 wsp6Ifinansowauego ze 6rodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz
Rozwoju Obszardw Wiejskich.

Na podstawie art.33 ust, 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r, o samorz^dzie gminnym (Dz.U.z 2013r.
poz.594), art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (Dz.U.z 2013r.poz.330), art.
40 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z pozn. zm.)
przepisow Rozporzajdzenia Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczegotowej
klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow pochodza^cych ze zrodef
zagranicznych (Dz. U. Nr 38, poz. 207 z pozn.zm., przepisow Rozporza^dzenia Ministra Finansow z dnia
5 lipca 2010 roku w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa,
budzetow jednostek samorza^du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorza^dowych zakladow
budzetowych, pafistwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych maja^cych
siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U.z 2013r.,poz.289) zarzqdzam:

§1

Wprowadza si? szczegotowq_ dokumentacj? opisuja^ca^ zasady (polityk? ) rachunkowosci, Srodkow
otrzymanych na finansowanie projektu pt. ,,Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowo&ciach:Skrzynno,OIe£nica,\Vola
Rud]icka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,MHej6w,Jackowskie,Ku£nica,Jan6w,Wielgie oraz
zakup ciagnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej" w ramach dziatania 321 ,,1'odstawowc uslugi
dla gospodarki i ludno£ci wiejskiej" objctego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata
2007-2013 wsp6lfinansowanego ze §rodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju
Obszardw Wiejskich realizowanego przez Gmin? Ostrowek w brzmieniu stanowia^cym zata^cznik do
niniejszego zarzq.dzenia.

§2

Zobowi^zuje si? pracownikow do przestrzegania i stosowania procedur zawartych w zata,czniku do
niniejszego zarza^dzenia.

§3

Kontroi^ nad wykonaniem zarza^dzenia powierza si? Skarbnikowi.

§ 4

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj?cia i podlega ogloszeniu.

Ryszard Turek



Zalacznik Nr 1 do Zarzadzenia Nr 29/2013
Wdjta Gminy Ostn5wek z dnla
2H c/envca 2013 roku

Szczegdlowe zasady (polityka) rachunkowo£ci obowiazujqce przy realizacji Projektu pn. ,,Budowa
przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowo£ciach: Skrzynno,Ole£nica,Wola

Rudlicka,Ostrdwek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w^Jackowskie,Kuznica,Jandw,Wie1gie oraz
zakup ciqgnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej" w ramach dzialania 321 ,,Podstawowe ustugi
dla gospodarki i liulnosi i wiejskiej" obj$tego Programem Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2007-2013 wspdifinansowanego ze £rodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rz.cc/. Rozwoju
Obszarow Wiejskich.

1. Celem zasad rachunkowosci jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji maj^tkowej i finansowej

Projektu ,,Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowo^ciach:
Skrzynno,Olesnica,Wola

Rudlicka,Ostrdwek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6wJackowskie,Kuznica,Jan6w, Wielgie oraz
zakup ci^gnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej" .

2.Dla potrzeb realizowanego projektu zostal otwarty odr^bny rachunek bankowy

o numerze 94 1130 1163 0014 7125 1320 0009 w BGK Oddzial w Lodzi dla

udzialu srodkow wlasnych. Dla rachunku pozyczki zostat otwarty rachunek bankowy w BGK

Oddzial w Lodzi o numerze 67 1130 1163 0014 7125 1320
0010 na ktory b?da^ przekazywane Srodki z tytutu uruchamiania transz pozyczki i z ktorego b^da^

dokonywane ptatnosci celem pokrycia kosztow kwalifikowalnych zwiqzanych z realizacja^ operacji. Do
dysponowania srodkami pieni?znymi znajduja^cymi si? na w/w rachunkach bankowych upowaznione sa_

osoby zgodnie z karta^ wzorow podpisow.

3.W planie finansowym jednostki budzetowej wydatki na realizacj? Projektu uj?te saj
- w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona srodowiska

- w rozdziale 90001 - Gospodarka sciekowa i ochrona wod
W paragrafach klasyfikacji budzetowej dla danego projektu stosuje si? czwarta^cyfr? 7" i 9"

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

harmonogramami, na podstawie prawidlowo wystawionych , opisanych i zatwierdzonych

dokumentow ksi?gowych.

Tureft



5. Ewidencja operacji finansowych zwiazanych z realizacia projektu z udzialem $rodk6w
unijnych oraz pozyczek na wyprzedzajace finansowanie

lliid/i-1 jst (organ)

!. WB -przelew srodkow na rachunek srodkow wtasnych w BGK w celu dokonania ptatnosci na
rzecz wykonawcow (dostawcow) w cz?sci opiacanej przez pozyczkobiorc?( w tym VAT w
przypadku jego niekwalifikowalnosci ),optacenia prowizji z tytutu udzielenia pozyczki,
pokrycia kosztdw prowadzenia rachunkow i dokonywania przelewow, sptaty odsetek od
wykorzystanej kwoty pozyczki -140 /133-2-4 (srodki pieni^zne w drodze/rachunek budzetu).

2. WB(rachunek srodkow wtasnych) -wptyw Srodkow na wyodrebniony rachunek srodkow
wtasnych w BGK- 133-3-4/140( rachunek budzetu - rachunek Srodkow wtasnych/srodki
pieni^zne w drodze).

3. WB(rachunek pozyczki)-uruchomienie pozyczki ze srodk6w budzetu paristwa na pokrycie
kosztow kwalifikowanych w cz?sci dotycza^cej wspolfmansowania ze srodkow UE-
133_4_4/260-6( rachunek budzetu-rachunek pozyczki/zobowia^zania finansowe z tytuha
pozyczki).

4. Splata zobowia^zania wobec wykonawcy(dostawcy):
a) WB(rachunek srodkow wlasnych)- ze srodkow wtasnych jst- 223-l-4/133-3-4(rozliczenie
wydatkow budzetowych/rachunek budzetu-rachunek srodkow wtasnych),
b) WB(rachunck pozyczki)- ze srodkow pozyczki na wyprzedzajajse finansowanie -
223-1-4/133-4-4( rozliczenie wydatkow budzetowych/rachunek budzetu rachunek pozyczki).

5. Zaksiegowanie wydatkow zwiazanych z projektem na podstawie sprawozdania budzetowego
Rb-28S - 902-1-5/223-l-4(wydatki budzetu/rozliczenie wydatkow budzetowych).

6. WB(rachunek pozyczki) - przekazanie przez agencj^ platniczq. srodkow z tytutu refundacji
poniesionych przez pozyczkobiorc? wydatkow kwaliflkowalnych na rachunek pozyczki-
133-4_4/90!-3-5(rachunek budzetu-rachunek pozyczki/dochody budzetu).

7. WB(rachunek pozyczki)-przelew srodkow otrzymanych z agencji na odpowiedni rachunek
ministra finansow tytulem splaty wykorzystanej pozyczki - 260-6/133-4-4 (zobowia^zania
finansowe z tytulu pozyczki/rachunek budzetu-rachunek pozyczki).

8. Roczne przeksiegowanie dochodow - 901-3-5/961(dochody budzetu/wynik wykonania
budzetu).

9. Roczne przeksiegowanie wydatk6w 961/902-1 -5(wynik wykonania budzetu/wydatki
bud±etu).

10. W roku nastepnym, pod data^ zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budzetu
przeksiegowanie- 961/960 (wynik wykonania budzetu/skumulowany wynik budzetu) lub -
960/96 Iskumulowany wynik budzetu/ wynik wykonania budzetu).

Jednostka budietowa

1. Otrzymanie faktury od wykonawcy za roboty budowlane i nadzor inwestorski oraz zakup
ci^gnika i przyczepy asenizacyjnej 080-12/201-(inwestycje-srodki trwate w
budowie/rozrachunki z odbiorcami i dostawcami),

2. Ewidencja zaptaty za roboty budowlane i nadz6r inwestorski oraz zakup ci^gnika i przyczepy
asenizacyjnej na podstawie kopii wyciqg6w bankowych z BGK. (zapis r6wnolegty do
ewidencji budzetu) 201-/130-2-1 (rozrachunki z odbiorcami i dostawcami/rachunek
wydatkow budzetowych- Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowo^ciach:Skrzynno,Ole^nica,Wola
Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan6w,
Wielgie oraz zakup ci^gnika i przyczepy asenizacyjnej).

3. Zaksiegowanie prowizji 080-12/130-2-l(inwestycje-s'rodki trwale w budowie / rachunek
wydatkow budzetowych - Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych
w miejscowos'ciach:Skrzynno,Ole£nica,Wola
Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan6w,



Wielgie oraz zakup ci^gnika i przyczepy asenizacyjnej ) i zaksi^gowanie odsetek od
wykorzystanej pozyczki 080-12/130-2-l(inwestycje-srodki trwale w budowie / rachunek
wydatkow budzetowych- Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowosciach: Skrzynno, Olesnica, Wola
Rudlicka,Ostrowek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan6w,
Wielgie oraz zakup ciaj^nika i przyczepy asenizacyjnej).

4. Zaksi?gowanie rownowartosci wydatkow na finansowanie inwestycji 810/800-5 (dotacje
budzetowe, platnosci z budzetu srodkow europejskich oraz srodki z budzetu na inwestycje/
funduszjednostki -majajek trwaty).

5. Zaksi^gowanie rozliczenia wydatk6w budzetowych 130-2-1/223-1 (rachunek wydatkow
budzetowych-Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w miejscowosciach;
Skrzynno,Olesnica,Wola
Rudlicka,Ostr6wek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan6w,
Wielgie oraz zakup ciqgnika i przyczepy asenizacyjnej / rozliczenie wydatkow budzetowych
Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych).

6. Przyj?cie srodka trwatego OT - 011-1/800-1 (srodki trwate/fundusz jednostki-maja^tek trwaty)
i 800-5/080-12(fundusz jednostki-Budowa przydomowych oczyszczalni biologicznych w
miejscowosciach:Skrzynno,Olesnica, Wola
Rudlicka,Ostrowek,Niemierzyn,Okalew,Rudlice,Milej6w,Jackowskie,Kuznica,Jan6w,
Wielgie oraz zakup ci^gnika rolniczego i przyczepy asenizacyjnej /inwestycje-siodki trwale
w budowie). Po zakohczeniu inwestycji ksi^gowanie prowizji - 402-l/130-2-l(uslugi
obce/rachunek budzetu jst) i ksi?gowanie odsetek od wykorzystanej pozyczki - 751-1/
130-2-l(koszty fmansowe/rachunek budzetu jst).

7. Przeksi?gowanie dotacjj na fundusz 800-2/810(fundusz w srodkach obrotowych/dotacje
budzetowe, platnosci z budzetu srodkow europejskich oraz srodki z budzetu na inwestycje).

8. Przeniesienie na podstawie sprawozdania budzetowego Rb-28S zrealizowanych wydatkow
zwia^zanych z projektem- 223-1/800-2 (rozliczenie wydatkow budzetowych/fundusz
jednostki-majatek obrotowy). Roczne przeksi^gowanie kosztow-860/402-1 (wynik
finansowy/ustugi obce) i 860/751-1 (wynik finansowy/koszty fmansowe).

9. Przeksi^gowanie wyniku po zatwierdzeniu sprawozdania- 800-2/860 lub 860/800-2(fundusz
jednostki-majajtek obrotowy/wynik finansowy lub odwrotnie.

10. Opisana powyzej ewidencja ksi?gowa umozliwi identyfikacj? realizowanego Projektu.
11. Na dowodach ksi?gowych (fakturach) powinny si? znalezc nast?pujq_ce elementy opisu:

a) podpis pod wzgl^dem merytorycznym pracownika, ktory poswiadcza faktyczne i prawidtowe
poniesienie wydatkow oraz ich kwalifikowalnosc, sprawdza czy dane zawarte na dowodach
ksi^gowych s^ zgodne z zawarta^ umowa^ o dofmansowanie Projektu, umow? z wykonawca^
zadania, harmonogramem rzeczowo- finansowym oraz potwierdzenie przez inspektora nadzoru
wykonanie robot,

b) dekretacja- klasyfikacja budzetowa, ksi^gowanie na kontach i podpis,
c) kwota wyptaty cyfrowo i stownie,
d) podpis osoby sprawdzaja.cej pod wzgl?dem rachunkowym,
e) podpisy: Wojta lub osoby upowaznionej oraz Skarbnika lub osoby upowaznionej,
f) wyptacono przelewem dnia ,
g) na pierwszej stronie pracownik Samorza^du Wqjewodztwa umieszcza adnotacj? o tresci

,,Przedstawiono do refundacji w ramach Programu Rozwoju Obszarow Wiejskich na lata
2007-2013",a pracownik Banku BGK ,,Zaptacono ze srodk6w wyprzcdzaja^cego finansowania
w proporcji....% (PLN )- srodki wlasne % (PLN )-srodki pozyczki i podpis,

j) na odwrocie dokumentu zapis:
,,Akct'ptujrmy platno$6 za realizacje wymienlonych tytiddw zwlqzanych z operacjq
realizowanq w ramach Dzialanla 321 ,,Podstawowe uslugi dla gospodarki i ludnoSci
wiejskiej"pod w/w zapisami podpisy osob upowaznionych do dysponowania srodkami,
j) w prawym gornym rogu numer pozycji w ewidencji ksi?gowej.
12. Oryginaty dokumentow ( faktury, przelewy) dotycza.ce Projektu przechowywane sa_ w
oddzielnych segregatorach do 31 grudnia 2023r.

wd

Turek


