
ZARZĄDZENIE Nr 238/2014

Wójta Gminy Dąbrowice f dnia 28 ]ipca2014loku

w sprawie Wprowadzenia zasad rachunkorvości rł'ranrac1r plojęktu pod nazwą .,Podł4czen!
Nierr1'kluczeni' Działanie przecirt'rłykluczeniu c'v|rolvemu,, u,'spółfinansowanego ze
środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Progranu operacyjnego
Irrnort.ac1'jna Gospodarka 2007-2013' oś prio|-vtetowa 8' społeczeńst\ł,o Informac;'jne-
z\ł'iększenie innowac1,jności gospodarki, Działarrie 8.3 Przęcirł'działanie rvykluczer'riu
cyfrou'emu -lnclusion.

Działając na podstawie afl' 10 i an.13 ustawy z dnia 29 wlfeśnia ]994 r. o rachunl<owości
(D2. U. Nr 121, po2.591,21997 r. Nr 32, p02. 183. Nr 43, por. 272. Nr 88. poz. 554, Nr 118,
poz. 754, Nr 139, pou. 933 i 934. Nr 140. poz. 939 i Nr l4l. poz. 945, z 1998 r. Nr 60, poz.
382. Nr 106, poz' 668' Nr 107. poz' ó69 iN| 155, poz' 1014, z 1999 r' Nr 9' poz' 75 i Nr 83'
poz' 931' z 2000 r. Nr ó0' poz' 703' Nr 94, poz' 10]7 i Nr. l]3. poz. l l86 oraz z 200l r' Nr
102, poz' 11l7 iNr 11l, poz' 1195, f 2013 poz'3]0 i 613). Szczegóinych ustaleń zawart}'ch
w ań. 40 ustawy Z dnia 27 sierynia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z20I3 |. poz'
885. poz. 9]8 i l646)' oraz w oparciu o obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 31 stycznia
20 1 3 r. w sprarvie ogłoszenia j edno li|ego tekstu lozporządzenia Ministra Finansórł rt s pra!Ą i e

szczegó]nych zasad |achuŃowości oraz planórł. kont dla budżetu państwa. budżetów
jcdnostek samolządu teĘ'to a]nego, .jednostek budżetorłych' samorządowych fakładóu'
budżeto\ł]'ch, państwow'vch funduszy celorvych oraz państ\'o\\Tch jednostęk budżętowfch
majqcych siedzibę poza granicami Rzeczypospolitęj Polskiej ( Dz' U. z 2013 r'' poz.289)
i Rozporzqdze1,ie Ministra Finansó\\'rv sprawie zasad rachunkowości oraz planórv kont dla
organóu' podatkolJch jednostek samorzqdu ter)'torialnego z drlia 25 października 2010 r'
( Du. U' Nr 208. pof. 1375) zarządzam co następuje:

$1

Wprorł'adzam instrukcję w sprawie szczególo\łTch zasad rachunkou.ości oraz sposobu
gromadzenia , obiesu i przechorł,y*'ania dokumentó\ł stano\\.iqcych załqcznik Nr 1 do
niniejszego zarządzenia'

. s2

Usta]am p]an kont zgodnie z załqcznikiem Nl2 do niniejszego zarządzenia.

s3

Zobor,viqzuję pracortnikórv odporł'iedzialn'vch za zarządzanie projektem do przestrzegania
postano\ł'ień ustalonych niniejszvm Zarzqdzeniem'

{4

Zarządzenie rł'c1rodzi w życie z dniem pod.jęcia'

14 #ilr
W hż Md|gorza|a s|ot'z



Załącznik Nr 1 do Zalządzenia Nr 23 8 /2014
wójta Gnlin}' Dąblowice f dnia 28 lipca 2014 r'

Instrukcja
łv sprawie szczegółowych zasad rachunko}Yości oraz sposobu gromadZenia'

obiegu i p rzec h ołv}.rv an ia dokumentów

1. Podstarta zapisórł'w księgach rachrrŃou'1'ch są dorvody księgou'e stwierdzające
dokonanie operacji gospodarczych:
. |aIlur]. rachLlŃi 'ub 

'nre rov"rouazlte
- uaciągi z rachu <ów bankowych
- uno\\:-v
- raport kaso\\ry
. polecenie księgo\łania

2. Faktuł'za dokonane zakupy rr'płył'aj4 do księgowości Urzędu Gmin1' rv Dabrowcach'
Po wpisaniu do lejestru t.aktur i nadanju daty wpływrr przekaz1.wane są koordynato|owi
projektu rr'celu spralł'dzenja zgodności Z harmono!.ramem 

'zeczo\Ym 
oraz kontloli

rea]izacji umo$.y. Następnie koordynator przekazuje dokumenty księgolve.j projektu rv celu
sprarvdzen]a i opisania zgodnie z w'vmogami umowy i rr'1.t1'cznymj UE. Następnie
doklunenty sprawdzane sq pod rvzględem formalnym i rachtuŃorvym' Dokun1ent'v do zapłat)
zatwicrdzane sa pŻez upowa'żnione osoby' Sprawdzenie tbrmalne dokumęntów polega na
zbadaliiu rł'ialygodt,tości dokumentórł. i prarvidłorvości ich sporządzania'
Sprarvdzenie pod rvzględem rachuŃowym polega na sprawdzeniu poprawności i rzetelności
W}'liczeń zawańych u' dokumentach.
spra\łdzenie merJ/toryczne polega na zbada],]iu' czy dany u'Tdatekjest celort1. a w1'konanie
danej czvnnościjest zgodne Z p]anem i ustaleniami zarvańvmi rł' umowie'
Dorł.ody księgorłe pod1egaja dekretacji i rł.łączeniu do zbiorórv w układzie chronologicznym'
Deketacja polega na umieszczeniu na dokumentach adnotacji najakiej klaslfikacji
budie|owej i kontach dokument ma być zaksięgorł'any i zjaką datą'
Księgi rachunkowe plowadzone są technikq komputerorvq przef księgową projektu.
Do obsługi finansortej realizorvanego pt.ojektu s1uży \\Todrębniony rachunek Nr 98 9023
c)006 0130 0101 2000 0320 w BaŃu Spółdzie]czy6 11' |(165nielvicach o1 Dąbrortice .

Dokumentację z\Ą'iązanq z pŹvznaną pomooą przechowuje się do upł1.u'u 5 lat od dnia
dokonania przez Inst}tucję zarzqdzającą płatności ostatecfnej'



Załqcznik Nr 2 do Zalządzenia Nr 238 ,/2014
Wóita Gminy Dąbrowice z dnia 28 1ipca 2014 r'

Plan kont d1a projektu
A. Wykaz kont

l. P]an kont dla budŻętu gmin}'

133 l0 Rachunek budzetu
901- 10 Dochody budzetu
902- 10 W.Ydatki budżętu
9ó 1- l0 Wynik rtykonania budzetu

2' Plan kont dla urzędu gminy jako jednostki budżetolł'ęj

01l _ Środki tnva,łe
013 * Pozosta'le środki tlwałe
07l Umorzenie środkórv tnvałych oraz wafiości niematęIialnych i prawnych
072 - Umorzenię pozostałych środków tIwałych oraz wańości nienaterialnych
I pmwnych
080 - Srodki tnvałe q'budorvie
130- Rachunek bięiący jędnostki
201- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcan'ri
225- Rozrachunki Z budŹętami
229 Pozostałe.ozlachunki pub1icznoprawne
2] |-Rou rachLlnki 7 t}tulu u\naBrod/cń

'ł00- Amoq'Zacia

'ł01- Zużvcie rrratęriałórv i energii
404- Wynagrodzenia
405-Ubezpieczenia społeczne i inne śrt'iadczcnia
720- Przychody z tyttlłu dochodó\ł' budżetou,)ch
800-FunduŚ7 jednoSlki
860- Wvnik finansorvy

Liczb I0 oznacza kody księgowe w celu identyfikacji wydatków zrr'iązanych
z realizacją projektu lv ramach unowy o dofinansort'anie nr PoIG.08'03 '00- 10-
221/|3.00 z dnia 10.06.201.ł roku na realizację Projektu ,.Podłączeni Niervykluczeni.
Działanie przeciw rvykluczeniu cyfrowemu.,.
Ręa]izo\Ą,anego rr.rarrach działania 8 

' 
3 '.'Przeciwdziałanię 1u'kluczęniu cytiorvemu-

ę]l,]clusion.'' osi priorytctou'cj 8. .. SpołeczeńStwo informacyjne zrt'iększęnie
innol'acyjności gospodarki'. u'spółfinansorvanego w ranrach Programu operacyjnego
Innowac'vjna Gospodarka' opis kont oraz zasady furrkcjonorvania określa
obwięszczęnię Ministra Finansów z dnia 31 stycznia 2013 r' w sprawie ogłoszenia
jednolitego tękstu rozpoIZądZęnia Ministra Finansów lv sprawie szczególnych zasad
rachunkorvości oraz planórv kont dla budżętu państ\ł,a, budżętóW .iednostek samorządu
tęrytodalnęgo' jednostęk budŹęto\łTch. sanorządort'ych zakłaclórt' budżętowych,
państq'olvych funduszy celorvych olaz paliStwowych .jednostek budżętowych
nających siedzibę poza granicami Rfeczypospolitęj Polskiej ( Dz. U' z 2073 r' poz'
289) i Rozporządzęnię ministla Finansórv rv sprau'ie zasad rachunkorrości oraz



planów kont dla olganów podatkowych jednostęk samoŹądu tęrytolialnęgo Z dnia 25

paździemika 2010 r. (Dz.U' Nr 208, poz. 1375).


