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Zarzqdzenie Nr 47/2012
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 31 sierpnia 2012 r.

w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki rachunkowosci) dotycz^cych
projektu systemowego ,,Indywidualizacja uczniow Idas I-III w Gminie
Ostrowek"

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (tj. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009r. jost.zm.Dz.U. z 201 Ir. Nr
232,poz. 1378) oraz zgodnie z:

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr
157,poz. 1240;ost.zm.Dz.U. z 2011 r. Nr 291 ,poz. 1707),

- rozporza^dzeniem Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa,
budzetow jednostek samorza^du terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorza^dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz
panstwowych jednostek budzetowych maja^cych siedzib? poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nrl28, poz. 861; ost.zm.Dz.U. z
2012r.poz.121),

- rozporzajdzeniem Ministra Finansow z 19 stycznia 2012r. zmieniajajce
rozporzajdzenie w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont
dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzajiu terytorialnego, jednostek
budzetowych, samorza^dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maja^cych siedzib? poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 121), zarz^dza si$ co
nastQpuje:

Zadanie wspiffinansowane jest ze irodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszy Spolecznego- Program Operacyjny Kapitat
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Dziatanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty,
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§ 1. Wprowadza si$ jako obowia^zuja^ce zasady (polityk?) rachunkowosci
dotyczajsa, projektu systemowego pt. ,,Indywidualizacja uczniow klas I-III w
Gminie Ostrowek" wspolfmansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu
Spotecznego wraz z procedure kontroli finansowej Projektu zgodnie z
zaJa^cznikiem Nr 1 do niniejszego zarzajdzenia.

§ 2. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocq. obowia^zuja^ od
zaistnienia pierwszego zdarzenia gospodarczego dotyczajcego Projektu.

§ 3. Traci moc Zarza^dzenie Nr 23/09 Wojta Gminy Ostrowek z dnia 15 maja
2009r.w sprawie przyj^tych zasad ( polityki ) rachunkowosci oraz ewidencji
wydatkow realizowanych w ramach projektow fmansowanych lub
wspolfmansowanych ze srodkow budzetu Unii Europejskiej, budzetu panstwa
oraz z budzetu samorza^du terytorialnego.

T*rek

Zadanie wspoifinansowane jest ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego - Program Operacyjny Kapitat

Ludiki
Priorytet IX Rozwoj wyksztatcenia i kompetencji w regionach,
Dziatanie 9.1 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoici ustug edukacyjnych iwiadczonych w systemie oswiaty,
Poddzialanie 9.1.2 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych ucznidw z grup o utrudnionym doste,pie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w
jakosci ustug edukacyjnych.
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Zala^cznik Nr 1
do Zarzadzenia Wojta Gminy Ostrowek Nr 47/2012

z dnia 31 sierpnia 2012 r.

ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOSd I PLAN KONT
1. ZASADY OG6LNE:

1 .Celem prowadzenia rachunko wosci j est wierne i rzetelne przedstawienie sytuacj i
majateowej i fmansowej projektu ,,Indywidualizacja uczniow klas I-III w Gminie Ostrowek".
2. Urzad Gminy w Ostrowku oraz Budzet (Organ) posiadaja^ odr?bne rachunki bankowe. DIa
potrzeb realizowanego projektu zostal otwarty odre>ny rachunek bankowy o numerze 24
9256 0004 6800 0156 2000 0280 w RBS Lututow O/Ostrowek
Do dysponowania srodkami pieni^znymi znajduja^cymi si? na rachunkach bankowych
upowaznione sa^osoby zgodnie z kartami wzorow podpisow.
3. Beneficjentem srodkow fmansowych z Unii Europejskiej w zakresie realizacji projektu jest
Gmina Ostrowek, realizatorem Urza^d Gminy w Ostrowku. Ksi?gi rachunkowe projektu
prowadzone sâ  w jednostce budzetowej w siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku.
Ksi^gi rachunkowe prowadzone s^ komputerowo w programie BUDZET. Kazdy uzytkownik
programu komputerowego posiada indywidualne hasla zabezpieczaja^ce dost^p do
wprowadzania danych.
W planie finansowym jednostki budzetowej (UG) wydatki na realizacj^ Projektu uj^te sa_ w
dzialeSOl rozdziat 80195.
4. Operacje gospodarcze w zakresie dochodow budzetowych z tytulu wpiywu dotacji
rozwojowych ujmowane sâ  w ksi^gach Budzetu Gminy i Urz?du Gminy. Wptyw
dokonywany jest na wydzielony dla Projektu rachunek bankowy.
5. Wydatki ujmuje si? w rozbiciu na: srodki unijne, srodki z budzetu krajowego z
odpowiednia_czwarta^cyfra^ klasyfikacji budzetowej.

II. KLASYFIKACJA BUDZETOWA

Ewidencja ksi^gowa projektu prowadzona jest w sposob umozliwiaja^cy identyfikacj^ zadania,
zgodnie z klasyfikacjq. budzetowa^ okreslona^ w rozporza^dzeniu Ministra Finansow w sprawie
szczegotowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychodow i rozchodow oraz srodkow
pochodza^cych ze zrodel zagranicznych. W paragrafach klasyfikacji budzetowej dla danego
Projektu stosuje si? czwarta_ cyfre. ,,7" i ,,9".

III. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE PONIESIENIE WYDATK6W

Dokumentami potwierdzaja^cymi poniesienie wydatkow w Projekcie sâ  wszelkie dokumenty
finansowo-ksi^gowe na podstawie ktorych ewidencjonuje si? koszty w systemic ksi?gowym i
dokonuje platnosci w zwi^zku z realizacjq_projektu.
1. W przypadku zakupu srodkow trwalych i wyposazenia dokumentami potwierdzaja^cymi sâ :

a) faktura VAT,
Zadanie wspbtfinansowanejest ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego- Program Operacyjny Kapitat
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b) ewidencja wyposazenia (ksi?ga inwentarzowa),

c) protokol przekazania wyposazenia,

3. Sposoby korygowania bt?d6w:

a) poprzez skreslenie bi?du i wpisanie poprawne z podpisem osoby dokonuja_cej korekty,

b) wystawienie PK (polecenie ksi?gowania).

IV. OBIEG, OPIS I KONTROLA DOKUMENT6W KSI^GOWYCH

1. Realizacja wydatkow nast?puje zgodnie z projektem, podpisanymi umowami, aneksami i
harmonogramami, na podstawie prawidtowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych
dokumentow ksi?gowych.

2. Platnosci dokonywane s^ w formic bezgotowkowej za pomoca^ elektronicznego systemu
bankowego, na podstawie dokumentow ksi?gowych stwierdzajaeych koniecznosc dokonania
przclewu. Potwierdzeniem dokonania przelewu/zaplaty jest wyci^g bankowy.

3. Na dowodach ksi?gowych (fakturach) powinny si? znalezc nastejDujq.ee elementy opisu:

a) na pierwszej stronie oryginahi dokumentu zamieszcza si? informacj?:

Projekt wspotfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spotecznego

b) oryginaly dokumentow opisuje si? w zakresie kwalifikowalnosci bezwzgl?dnie na
odwrocie faktury lub na oddzielnej kartce dola^czonej i przypi?tej do faktury nast?puja^co:

Nazwa dokumentu Data dokumentu
Nr dokumentu
Wystawionego przez
na kwot? brutto PLN(slownie: ),
netto PLN(slownie: ).
Z tytuiu

W oparciu o Projekt ,,Indywidualizacja uczniow klas I-III w Gminie Ostrowek" i umow?
o dofmansowanie Nr w ramach Programu Operacyjnego (Capital Ludzki.
Priorytet IX Rozwoj wyksztalcenia i kompetencj i w regionach Dzialanie 9.1
Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug edukacyjnych
swiadczonych w systemic oswiaty, zawarta^ dnia
Koszt kwalifikowany dotyczy pozycji budzetu (Nr ,kat ,nazwa zadania)

Zadanie wsp6tfinansowane jest ze srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego - Program Operacyjny Kapita)
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Kwota cross-financingu w ramach w/wskazanego zadania PLN
Zakupu dokonano napodstawie (Art. Ust.) Ustawy zdnia20.01.2004 r. ze zm.
Prawo Zamowieri Publicznych.
Osoba odpowiedzialna za wskazania

Data podpis

c)
Koszt kwalifikowany b^dzie fmansowany ze srodkow Europejskiego
Funduszu Spotecznego i srodkow Budzetu Paristwa:

Dziat Rozdzial
EPS (85%) § tj PLN
Budzet Panstwa (15%) § tj PLN

Osoba odpowiedzialna za wskazania

Data podpis

d) Sprawdzono pod wzgl^dem formalno-rachunkowym (data, podpis)

e) Sprawdzono pod wzgl^dem merytorycznym (data, podpis)

f) Zatwierdzono do wyplaty
kwot? brutto PLN slownie:
dnia podpis

g) piecza^ka z trescia_ ,,zaplacono dnia

4, Opisane i zatwierdzone dokumenty przekazuje si$ do ksi^gowosci nast^pnego dnia po
otrzymaniu.

Dokumenty podlegaja. dekretacji i ewidencji w ksi^gach rachunkowych w sposob przejrzysty,
tak aby byia mozliwa identyfikacja poszczegolnych dokumentow tj. nadany numer pozycji
ksi^gowej, data ujecia w ksi^gach rachunkowych oraz potwicrdzenie rozliczenia dokumentu
we wniosku o ptatnosc za okres od do

Zadanie wspbtfinansowane jest ze Srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego - Program OperacvJny Kapitat
Ludzki
Priorytet IX Rozw6j wyksztatcenia j kompetencji w regionach,
Dziatanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoici using edukacyjnych swiadczonych w systemic oswiaty,
Poddziatanie 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow i grup o utrudnionym dost^pie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w

jakosci ustugedukacyjnych.
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5. Dowody ksi?gowe (faktury) dotycza^ce zatwierdzenia i akceptacji Projektu finansowanego
ze srodkow unijnych podpisywane sa_ przez Wqjta lub Sekretarza oraz Skarbnika lub osob?
przez Skarbnika upowaznion^. Pod wzgl^dem merytorycznym faktury podpisuje koordynator
lub asystent, ktorzy poswiadczaja^ faktyczne i prawidlowe poniesienie wydatkow oraz ich
kwalifikowalnosc, sprawdzaja^ czy dane zawarte na dowodach ksiegowych sq. zgodne z
zawarta^ umowa^ o dofinansowanie projektu, umowa^ z wykonawca^ zadania, harmonogramem
rzeczowo-fmansowym. Pod wzgl^dem formalno-rachunkowym podpisywane sa. przez
pracownikow ksi^gowosci budzetowej.

6. Asystent(w zast^pstwie koordynator) przygotowuje wnioski o platnosc z czescia^
sprawozdawcza^ z przebiegu realizacji projektu w sposob poprawny, terminowy oraz przesyla
je do Instytucji Posrednicza^cej.
Beneficjent sklada Wnioski o platnosc zgodnie z harmonogramem platnosci w terminie 10 dni
roboczych od zakoiiczenia okresu rozliczeniowego, z zastrzezeniem, ze kohcowy wniosek o
platnosc skladany jest w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia zakonczenia okresu
realizacji Projektu.

V. EWIDENCJA KSI^GOWA DOKUMENT6W I OPERACJI FINANSOWYCH

1. Do prowadzenia ewidencji zadan realizowanych z wykorzystaniem srodkow Europejskiego
Funduszu Spolecznego w Organic Gminy korzysta si? z bilansowych kont syntetycznych:

133-5 - rachunek bankowy, wydzielony na przyj^cie dotacji rozwojowych na realizacj?
Projektu,
140 - srodki pieni^zne w drodze
901-1-4 - dochody budzetu (dotacje rozwojowe)
901-3 - dochody budzetu
902-1-4 - wydatki budzetu
960 - skumulowane wyniki budzetu
961 - wynik wykonania budzetu
962 - wynik na pozostalych operacjach.
Ewidencja ksi^gowa:
Ogolnq. zasada^ systemu ptatnosci dla dzialah fmansowanych ze srodkow Unii Europejskiej
jest przekazywanie Beneficjentowi srodkow fmansowych zgodnie z umowq. o dofmansowanie
projektu. Otrzymane srodki europejskie ewidencjonowane 33. na wydzielonym dla Projektu
rachunku, na nast^puja^cych kontach: 133-5 rachunek bankowy dla Projektu i 901-1-4
dochody budzetu w zakresie dotacji rozwojowych.

L.p. Tresc Strona Wn Strona Ma
l.Wplyw dofmansowania na rachunek 133-5 901-1-4 klasyfikacja
bankowy Projektu budzetowa

2.Kapitalizacja odsetek bankowych od 140 901-3
srodkow dotacji

Zadanie wspotfinansowane jest ze srodkbw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spolecznego - Program Operacyjny Kapitat
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3. Przekazanie kapitalizacji odsetek na 133 140
dochody budzetu w nast^pnym miesi^cu

4. Ksi^gowanie zrealizowanych 902-1-4 133-5
wydatkow w ramach Projektu (klasyfikacja

budzetowa)

5. Przeksie_gowanie rocznych wydatkow
i dochodow:
wydatki zrealizowane w ramach 961 902-1-4
projektu
dochody pochodza.ce z dotacji 901-1-4 961

przeksie_gowanie w roku nast^pnym pod data^
zatwierdzenia sprawozdania finansowego 961 960

2. Do prowadzenia ewidencji ksi^gowej zadari realizowanych z wykorzystaniem srodkow
europejskich w Urz^dzie Gminy, tj. w jednostce budzetowej korzysta sie_ z bilansowych kont
syntetycznych.
Zespol 4 - koszty wedhig rodzajow i ich rozliczenie - analitycznie dla projektu 401-
401-7-1 zuzycie materialow i energii netto
401-7-2 zuzycie materialow i energii -VAT
401-9-1 zuzycie materialow i energii netto
401-9-2 zuzycie rnaterialow i energii -VAT
130-12 Rachunek bieza_cy jednostek budzetowych - dochody i wydatki Projektu
201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami w zakresie realizacji Projektu
225-3 - Rozrachunki z budzetami
720 -8- Przychody z tytulu dochodow budzetowych (dotacje rozwojowe)
800- Fundusz jednostki
860 - Wynik finansowy

Ewidencja ksiegowa:

L.p. Tresc Strona Wn Strona Ma

1. Faktury, rachunki i inne dokumenty 401- 201-
platnicze dot. Projektu

2. Zaplata wg faktur, rachunkow lub 130-12
innych dokumentow platniczych

Zadanie wsptitfinansowane jest IB srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego - Program Operacyjny Kapitat
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3. Przeksi^gowanie na koniec roku
zrealizowanych wydatkow na realizacje_
Projektu obj^tych planem finansowym

4. Wplyw dotacji na rachunek bankowy
Projektu

5. Kapitalizacja %

6. Przekazanie kapitalizacji odsetek na
dochody budzetu w nastejmym miesia^cu

7. Przeksi^gowanie na koniec roku
zrealizowanych dochodow na realizacj^
Projektu objetych planem finansowym

8. Przeksi^gowanie na koniec roku
przychodow budzetowych

9. Przeksie_gowanie na koniec roku
kosztow

10. Przeksi^gowanie w nastqpnym roku
pod data^ przyj^cia sprawozdania
fmansowego wyniku fmansowego

130-12

130-12

130-12

225-3

800

720-8

860

860

800

720-8

225-3

130-12

130-12

860

401-

800

VI. SPRAWOZDAWCZOSC I ROZLICZENIA W TRAKCIE POSZCZEG^LNYCH
ETAP6W DZIALANIA - OKRE^LENIA OS6fi ODPOWIEDZIALNYCH

1. Beneficjent jest odpowiedzialny za poprawnosc wydatkowania calosci (100%) srodkow
przeznaczonych na dany Projekt.

2. Umowa z wykonawcami jest zawierana zgodnie z obowiazuj^cymi przepisami prawa, w
tym przepisami prawa zamowieri publicznych.

3. Projekt realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spofecznego, jest wdrazany zgodnie z zawart£\^ o
doflnansowanie Projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki.

4. Wydatki poniesione w ramach realizacji Projektu
zostaly uzyskane z przyjetego systemu ksi^gowania.

dokladne i prawdziwe, a wyniki

Zadanie wspotfinansowane jest ze irodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego - Program Operacyjny Kapitat
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5. Wydatki zostaty faktycznie poniesione a dokumentacja (faktury i inne dokumenty) jest
dostepna.

6. Platnosc na rzecz wykonawcow dokonywana jest w sposob prawidfowy.

7. Prowadzona jest sprawozdawczosc i rozliczenia za poszczegolne etapy dzialania.
Wykaz osob uprawnionych do podpisywania pod wzgl^dem merytorycznym, formalno-
rachunkowym, zgodnosci z procedurami Prawo zamowieri publicznych, zatwierdzenia do
wyptaty dokumentow ksi^gowych zwi^zanych z realizacj^ Projektu:

Wyszczegolnienie-uprawnienie Imi? i nazwisko-Stanowisko Wzor podpisu

1. Podpisywanie dokumentow pod Miroslawa Kordecka Koordynator
wzgl^dem merytorycznym - pod
wzgl^dem gospodarnosci, lub Martyna Bator Asystent
legalnosci i celowosci operacji
gospodarczych

4.

2. Podpisywanie dokumentow Lidia Pawlak
pod wzgl^dem formalno-
rachunkowym

lub Anna Walaszczyk Skarbnik

Inspektor ds.
ksi^g. budzetowej

3. Zatwierdzanie dokument6w do
wyptaty

Ryszard Turek Wqjt

lub Mieczysiaw Pawlak Sekretarz

Anna Walaszczyk Skarbnik

lub Lidia Pawlak Z upowaznienia
skarbnika

Przygotowanie wnioskow o
pJatnosc

Mirostawa Kordecka Koordynator

lub Martyna Bator Asystent

VII. PRZECHOWYWANIE I ARCHIWIZACJA DOKUMENTACJI PROJEKTU

1. Dzial ksi^gowosci budzetowej prowadzi ksi^gi rachunkowe Projektu oraz przechowuje
dokumenty ksi^gowe.

Zadanie wspatfinansowanejest ze irodkbw Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego- Program Operacyjny Kapitat

Ludzki
Priorytet IX Rozwoj wyksztatcenia i kompetencji w regionach,
Oziatanie 9.1 Wyrdwnywanie szans edukacvjnych i zapewnienie wysokiej jakoici ustug edukacyjnych iwiadczonych w systemie oswiaty,
Poddziatanie 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczniow z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w

jakosci ustug edukacyjnych.
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2. Dowody ksi^gowe dotycza^ce realizacji projektu sâ  przechowywane w oddzielnych
segregatorach w Urz^dzie Gminy w Ostrowku.

3. Dowody ksi^gowe ewidencjonowane w ksi^gach rachunkowych UG w Ostrowku i
dokumentujace wydatki ponicsione przez Gmin? Ostrowek-Urzad Gminy w Ostrowku: tj.
faktury, rachunki, umowy cywilnoprawne i inne dokumenty potwierdzaja^ce wydatki
kwalifikowane oraz wydruki komputerowe dotycz^ce realizowanego Projektu
przechowywane sa. w Urze_dzie Gminy w Ostrowku.

4. Po zakoriczeniu realizacji Projektu przez Gmin? Ostrowek i rozliczeniu fmansowym,
dowody ksi^gowe Projektu oraz wszelkq. dokumentacj? zwia^zana^ z projektem, jego
rozliczeniem i sprawozdawczosci^ zostanq. przekazane do archiwum zaktadowego
znajduja^cego si? w Urz^dzie Gminy w Ostrowku.

5. Dokumentacja dotycza^ca realizacji projektu przez Gmin? Ostrowek przechowywana b^dzie
w archiwum zakladowym zgodnie z umowa^ o dofinansowanie Projektu do dnia 31 grudnia
2020 r. w sposob zapewniaj^cy dost^pnosc, poufnosc i bezpieczenstwo.

Zadanie wsp6tfinansowane jest ze Srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spofecznego - Program Operacyjny Kapitat
Ludzki
Priorytet IX Rozw6j wyksztatcenia i kompetencji w regionach,
Dziatanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci ustug edukacyjnych iwiadczonych w systemic oswiaty,
Poddziatanie 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacvjnych uczniow z grup o utrudnionym doste.pie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w

jakoSci usiug edukacyjnych.


