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Zar/qdzenie Nr 87/2015
VVojta Gminy Ostrowek

z dnia 30 pazdziernika 2015 r*

/nik'nin jace Zarzqdzenie Nr 52/2015 VVojta Gminy Ostrowek \ sprawie wprowadzenia
zasad polityki rachunkowosci dotycz^cych projektu systemowego ,,Otwor/my dzieciom
swiat-przcdszkole na start" w Gminie Ostr6wek

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci ( Dz. U.
z 2013r. poz. 330, poz. 613, z 2014r. poz. 768, poz.1100, z 2015r. poz.4), ustawy z 27
sierpnia 2009 r. o finansach publicznych( Dz. U. z 2013r. poz.885, poz. 938, poz.1646 , z
2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1616, poz. 1877, z 2015r. poz. 238, poz. 532) oraz
rozporza^dzeniem Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczeg61nych zasad
rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu paristwa, budzetow jednostek samorzajdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorzqdowych zakiadow budzetowych,
pahstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majajcych
siedzib? poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz. U. z 2013r. poz.289) zarzqdza si?, co
nast^puje:

§1. Zmienia si? zalqcznik nr 1 do Zarz^dzenia Nr 52/2015 Wqjta Gminy Ostrowek z dnia
30 czenvca 2015r. w sprawie wprowadzenia zasad polityki rachunkowosci dotycza^cych
projektu systemowego pt. ,,Otworzmy dzieciom Swiat-przedszkole na start" w Gminie
Ostrowek w ten sposob, ze:
1) w cze^ci I ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„ Benellcjentem srodkow finansowych z Unii Europejskiej w zakresie realizacji projektu
jest Gmina Ostrowek, realizatorem Urzajd Gminy w Ostrowku. Ksi^gi rachunkowe
projektu prowadzone sâ  wjednostce budzetowej w siedzibie Urz^du Gminy w Ostrowku.
ICsi^gi rachunkowe prowadzone s^ komputerowo w programie BUDZET. Kazdy
uzytkownik programu komputerowego posiada indywidualne hasla zabezpieczaja^ce dostep
do wprowadzania danych.
W planie finansowym jednostki budzetowej (UG) wydatkl na realizacj? Projektu uj?te sq. w
dzialeSOl rozdzial 80195"

2) w cz^sci V w ust. 2 Ewidencja ksi^gowa:
a) dodaje si? pkt 4a w brzmieniu:

,,4a Ro/liczenie wydatkow budzetowych- 130-13 223-1
zasilenie rachunku"

b) pkt 5 otrzymuje brzmienie:
,,Przeksiegowanie, na koniec roku.
zrealizowanych wydatkow na realizacj?
Projektu, obj?tych planem fmansowym 800"

§2. Zarzq.dzenie wchodzi w ?:ycie z dniem podpisania z moca, obowiazuj^ca_ od
zaistnienia pierwszeao zdarzenia gospodarczego dotyczacego Projektu.

W 6

Zadanie wspbtfinansowane jest le 4rodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznegrf- Program Operacyiny Kapitat
Ludzki, Priorytet IX Rozwdj wyksztatcenia i kompetencji w regionach, Dzialanie 9.1 Wyrbwnywanie szans edukacyjnych i zapewnienie
wysokiej jakoici ustug edukacyjnycri £wiadczonycri w systemic oiwiaty, Podziatanie 9.1.1 Zmniejszame nierownosci w stopniu
upowszechnienia edukacji przedszkolnej


