
Zarzjjdzenie Nr 94/2013

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 03 lipca 2013 r.

w sprawie planu kont dla projektu P.n. „Podstawowe uslugi dla gospodarki i
ludnosci wiejskiej » obj?tego PROW na lata 2007-2013-Przebudowa Targowiska

Na podstawieart. 10 ustawy zdnia 29 wrzesnia 1994 roku orachunkowosci (t.j Dz
n/n K ',?? \Zn 4° UStQWy ZdniQ 2? Sierpnia 2009r- ofinansach publicznych (t.j
mm I ' P°Z- °' Ze ^ °mZ RozP°rz"-dzenia Ministra Finansow zdnia 5 lipca
2010 roku wsprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budtetu
panstwa budzetow jednostek samorzqdu terytorialnego, jednostek budzetowych
iZZTZ ,°W hudtetryCh P^^wych funduszy celowych oraz panstwowychjednostek budzetowych majqcych siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz
U. z2013r., poz. 289), zarzadza sie_ , co nast?puje:

§1-

Ewidencja ksi^gowa projektu prowadzona jest na nosnikach komputerowych, przy pomocy
SYStTm kR0mpUter0WTe8° Ksi?gowosc Budzetowa, autor: Uslugl Informaiyczne INFO

2mo oTnoo \GrOSZd sx- °5-119 Legionowo' uL ^ 13 w-sja
]^d£Z^™)Q ksl?gowe s*zapisywane r6wnoIegle wbud*ecie *™y i

§2.

Operacje ksi<?gowe s<i zapisywane na nastejmjacych kontach:

EWIDENCJA BUDZETU GMINY

133-20-6921- Rachunek budzetu
223-20-6921- Rozliczenie wydatkow budzetowych
240-20-6921- Pozostate rozrachunki
901-20-6921- Dochody budzetu
902-20-6921- Wydatki budzetu
961 -20-6921 - Wynik wykonania budzetu

EWIDENCJA JEDNOSTKI BUDZETOWEJ

011-20-6921- Srodki trwale
013-20-9621- Pozostale srodki trwale
072-20-6921- Umorzenie pozostalych srodkow trwalych, wartosci niematerialnych i
prawnych oraz zbiorow bibliotecznych uicmdienainycn i
080-20-6921- Srodki trwale wbudowie (inwestycje)
130-20-6921- Rachunek bieza^cyjednostki



201-20-6921- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
225-20-6921- Rozrachunki z budzetami
229-20-6921- Pozostale rozrachunki publicznoprawne
231 -20-6921 - Rozrachunki z tytulu wynagrodzeh
401-409-20-6921- Koszty wedlug rodzaj6w
800-20-6921- Funduszjednostki
810-20-6921- Dotacje budzetowe, platnosci z budzetu srodkow europejskich oraz srodki z
budzetu na inwestycje
860-20-6921- Wynik finansowy

KONTA POZABILANSOWE
Organ

991 -20-6921 - Planowane dochody budzetu
992-20-6921 - Planowane wydatki budzetu
Jednostka

998-20-6921- Zaangazowanie wydatkow budzetowych roku biezqcego
999-20-6921- Zaangazowanie wydatkow budzetowych przyszlych lat

§3.

Zasady funkcjonowania kont stosuje si? zgodnie z zasadami ustalonymi wRozporzadzeniu
Mimstra Finansow z dnia 5 lipca 2010 roku wsprawie szczegolnych zasad rachunkowosci
oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorzadu terytorialnego
jednostek budzetowych, samorzadowych zakladow budzetowych, pahstwowych funduszy
celowych oraz pahstwowych jednostek budzetowych majacych siedzibe. poza granicami
S"2SSf !J P°1SkieJ °raZ Zg°dnie ZZarz^dzeniem Burmistrza Miasta iGminy Chorzele
Nr 66/2012 z dnia 01 czerwca 2012r. wsprawie wprowadzenia wzycie zasad (polityki)
rachunkowosci oraz zakladowego planu kont wUrz^dzie Miasta iGminy wChorzelach.

§4.
Zarzadzenie wchodzi wzycie zdniem podpisania, zmocq obowiqzujqcq od dnia 02.01.2013r.

Zup. BLJRmSTRZA
mgr Regihfferzelak
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