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Zarządzenie Nr 134/2014

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 28 października 2014 r.

w sprawie planu kont dla małego projektu w ramach działania 413 P.n.

" Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju" objętego PROW na lata 2007-2013 - Remont

połączony z modernizacją istniejącej świetlicy wiejskiej w Duczyminie oraz

zagospodarowanie terenu przylegającego do obiektu.

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.
U z 2013r., poz. 330), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j.
Dz. U z 2013r., poz.885 ze zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010
roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa,
budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych
zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U z
2013r.,poz. 289), zarządza się, co następuje:

§1.

Ewidencja księgowa projektu prowadzona jest na nośnikach komputerowych, przy pomocy
programu komputerowego Księgowość Budżetowa, autor: Usługi Informatyczne INFO-
SYSTEM Roman i Tadeusz Groszek s.c. 05-119 Legionowo, ul. Długa 13 wersja
2014.4.140.617.617 Operacje księgowe są zapisywane równolegle w budżecie gminy i
jednostce budżetowej.

§ 2.

Operacje księgowe są zapisywane na następujących kontach:

EWIDENCJA BUDŻETU GMINY

133-66-6930- Rachunek budżetu
223-66-6930- Rozliczenie wydatków budżetowych
240-66-6930- Pozostałe rozrachunki
901-66-6930- Dochody budżetu
902-66-6930- Wydatki budżetu
961-66-6930- Wynik wykonania budżetu

EWIDENCJA JEDNOSTKI BUDŻETOWEJ

o11-66-6930- Środki trwałe
013-66-6930- Pozostałe środki trwałe
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072-66-6930- Umorzenie pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych
prawnych oraz zbiorów bibliotecznych
080-66-6930- Środki trwałe w budowie(inwestycje)
130-66-6930- Rachunek bieżący jednostki
201-66-6930- Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
225-66-6930- Rozrachunki z budżetami
229-66-6930- Pozostałe rozrachunki publicznoprawne
231-66-6930- Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń
401-409-66-6930- Koszty według rodzajów
800-66-6930- Fundusz jednostki
810-66-6930- Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z
budżetu na inwestycje
860-66-6930- Wynik finansowy

KONTA POZABILANSOWE
Organ
991-66-6930- Planowane dochody budżetu
992-66-6930- Planowane wydatki budżetu
Jednostka
998-66-6930- Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
999-66-6930- Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat

§ 3.

Zasady funkcjonowania kont stosuje się zgodnie z zasadami ustalonymi w Rozporządzeniu
Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej oraz zgodnie z Zarządzeniem Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele
Nr 66/2012 z dnia 01 czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia w życie zasad (polityki)
rachunkowości oraz zakładowego planu kont w Urzędzie Miasta i Gminy w Chorzelach.

§ 4.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy Chorzele.

§ 5.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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