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ZARZ^DZENIE NR 181/2012

Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele

z dnia 18 grudnia 2012 roku

w sprawie ustalenia zasad rachunkowosci dla realizacji projektu pt. „Nauka i zabawa z
indywidualizacja. to naprawde dziala! " w ramach Programu Operacyjnego Kapita! Ludzki
wspolfinansowanego ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego

Na podstawie art. 10 ust. 2ustawy zdnia 29 wrzesnia 1994 r. orachunkowosci (Dz. U. z2009 r.
Nr 152, poz. 1223 ze an.), art. 40 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 r. ofinansach publicznych (Dz. U. z
2009 r. Nr 157, poz. 1240, ze zm.), Rozporzadzenia Ministra Finansow zdnia 5lipca 2010 r. wsprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu pahstwa, budzetow jednostek
samorzadu terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz^dowych zakladow budzetowych,
panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maja_cych siedzibe poza'
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861), zarzadzam co nastepuje:

§1

Ustala sie zasady rachunkowosci dla realizacji projektu pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja. to
naprawde dziala! -wramach Programu Operacyjnego Kapital Ludzki wspolfinansowanego ze srodkow
Europejskiego Funduszu Spolecznego, wbrzmieniu stanowiaxym zatacznik do niniejszego Zarzadzenia.

§2

Wykonanie Zarzadzenia powierza si? Skarbnikowi Miasta iGminy Chorzele.

§3

Zarzadzenie wchodzi wzycie zdniem podpisania iobowia^uje na czas realizacji projektu.

„BURMISTRZ

rngr Beata Szczepankowska
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do Zarza.dzenia Nr 181/2012
Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele

z dnia 18 grudnia 2012 r.

Rozdzial I

Zasady rachunkowosci dla realizacji projektu pod tytulem „Nauka i zabawa z indywidualizacja. to

naprawde dziala! "

1. Rachunkowosc projektu pt. „ Nauka i zabawa z indywidualizacja, tonaprawde. dziala! " prowadzona

bedzie w Urz?dzie Miasta i Gminy w Chorzelach. Projekt realizowany jest w ramach Programu

Operacyjnego Kapital Ludzki, Priorytetu IX Rozwoj wyksztatcenia i kompetencji w regionach,

Dzialania 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakosci uslug

edukacyjnych swiadczonych w systemie oswiaty oraz na podstawie Umowy o dofmansowanie

projektu nr UDA-POKL.09.01.02-14-090/12-00 z dnia 19 pazdziernika 2012 roku, zawartej
pomiedzy Wojewodztwem Mazowieckim, w imieniu ktorego dziala Mazowiecka Jednostka

Wdrazania Programow Unijnych zwana dalej „Instytucj<t Wdrazaja^ (Instytucja. Posredniczaca. II
stopnia)" a Gmina, Chorzele zwana^ dalej „Beneficjentem". Prowadzenie ksiajg rachunkowych jest
zgodne zzasadami (politykaj rachunkowosci przyj?tymi Zarzadzeniem Burmistrza Miasta i Gminy
Chorzele Nr 66/2012 z dnia 1czerwca 2012r. w sprawie wprowadzenia w zycie zasad (polityki)
rachunkowosci oraz zakladowego planu kont.

2. Dla realizowanego projektu pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja. to naprawde. dziala! " zostal
wyodrebniony rachunek bankowy zgodnie z Umowq. o dofmansowanie projektu w ramach

Programu Operacyjnego Kapital Ludzki Nr UDA-POKL.09.01.02-14-090/12-00 z dnia 19

pazdziernika 2012r., na ktory beda, przekazywane transze dofinansowania. Rachunek funkcjonuje w
jednostce realizujacej zadanie, tj. Gmina Chorzele. Rachunek bankowy wydzielony dla projektu:
BankSpoldzielczy w Chorzelach nr 45 8913 0005 0000 0635 2000 0160.

3. Ksi?gi rachunkowe prowadzi si? wjezyku polskim.

4. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

5. Okresem sprawozdawczym - rozliczeniowym jest miesia^c/kwartal/polrocze/rok.
6. Ksi?gi rachunkowe prowadzi si? technika. komputerowa. przy uzyciu programu „Ksi?gowosc

Budzetowa".

7. Wszystkie zapisy ksi?gowe ujmuje si? w ewidencji Urz?du Miasta i Gminy w Chorzelach w
Ksi?dze Glownej. Zdarzenia gospodarcze zwiazane z realizacji projektu nanoszone b?da,
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chronologicznie na podstawie oryginalow dowodow ksi?gowych, a po zaksi?gowaniu sporza.dzana

b?dzie kopia dokumentow, zas oryginafy przechowywane b?da, w oddzielnym segregatorze.

8. Ewidencja ksi?gowa projektu prowadzona bedzie w sposob umozliwiaja.cy jego identyfikacj?

(klasyfikacja budzetowa oraz kody liczbowe).

9. Stosownie do obowiazujacych przepisow w zakresie klasyfikacji budzetowej, dochody i wydatki

zwiazane z realizacji projektu podlegaja, wyodr?bnieniu:

• w zakresie ewidencji dochodow, ktorych zrodlem sa. srodki z dotacji rozwojowej,

klasyfikowac nalezy do paragrafu zgodnie z planem finansowym jednostki dla srodkow

pochodzacych z Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz dla srodkow pochodza.cych z

Budzetu Panstwa,

w zakresie ewidencji wydatkow ponoszonych w trakcie realizacji projektu nalezy

zaliczyc do wlasciwego paragrafu zgodnie z planem finansowym jednostki dla

wydatkow ponoszonych ze srodkow Europejskiego Funduszu Spolecznego oraz

odpowiednio dla wydatkow ponoszonych ze srodkow Budzetu Panstwa.

10. Wpfyw dotacji rozwojowej jako dochod na wydzielony dla projektu rachunek bankowy,

klasyfikowany b?dzie z takim dziaiem, rozdzialem, i paragrafem z jakim przekaze Instytucja

Posredniczaca.

Budzet projektu realizowany b?dzie w klasyfikacji:

Dzial 801 - Oswiata i wychowanie

Rozdzial 80195 - Pozostata dzialalnosc

Otrzymane dochody i wydatki poniesione na realizacj? projektu klasyfikowane b?daj

- 85% dochody i wydatki ze srodkow unijnych

- 15% dochody i wydatki poniesione z budzetu panstwa.

11. Roziiczanie i grupowanie kosztow nast?powac bedzie na kontach rodzajowych zespolu „4" z

zachowaniem podzialu na poszczegolne zadania, zgodnie z zatwierdzonym szczegolowym

budzetem projektu.

12. Aktywa trwale nabyte lub wytworzone w ramach projektu nie moga^ bye zbyte przez Beneficjenta,

ktorym jest Gmina Chorzele w okresie 5 latod zakohczenia realizacji projektu.

13. W ramach projektu mozliwe jest kwalifikowanie wydatkow na zasadzie cross-financingu. W

przypadku zakupu srodkow trwarych w ramach cross - financingu, przyjejto zasad?, ze srodki o

wartosci ponizej 3.500,00 amortyzowane sa. jednorazowo i stanowia. koszt projektu. Natomiast

zakupy powyzej 3.500,00 zt stanowia. wydatek projektu, jednakze amortyzacja miesi?czna b?dzie

kosztem jednostki Gmina Chorzele, do ktorej dany zakup zostanie przypisany. Zakupione w ramach

cross-financingu - pomoce dydaktyczne, sa, amortyzowane jednorazowo i stanowia. koszt projektu.
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14. Zabezpieczenie ochrony danych przed utrata. dokonywane b?dzie poprzez utrwalenie ich w postaci

wydruku napapierze w okresach miesi?cznych. Dla ochrony ksiaj rachunkowych stosuje si?:

- wykonuje si? kopie bezpieczehstwa ,

- odpowiedni poziom zarzadzania dost?pem do danych pracownikow na roznych stanowiskach

pracy ( imienne konta uzytkownikow z bezpiecznie przechowywanymi haslami dost?pu,

mozliwosc roznicowania dost?pu do baz danych i dokumentow w zaleznosci od zakresu obowiazkow

danego pracownika- nadawanie uprawnieh przez Administratora),

-profilaktyk? antywirusowa.- opracowane i przestrzegane odpowiednie procedury oraz systemy

zabezpieczaja^ce,

- zabezpieczenia przed atakiem z zewnattz, tzw. firewal, fiitr tresci WWW, -

odpowiednie systemy bezpiecznej transmisji danych,

- systemy podtrzymywania napi?cia w razie awarii sieci energetycznej (UPS).

Rozdzial II

Procedury kontroli finansowej projektu „Nauka i zabawa z indywidualizacja to naprawde dziala!"

1. Dowody obce (faktury, rachunki) wpbywaja.ee do Urz?du Miasta i Gminy w Chorzelach za

posrednictwem Sekretariatu (piecza,tka wpfywu) przekazywane b?da. do Referatu Oswiaty lub

Wydzialu Finansowo - Ksi?gowego.

2. Opis dokumentu ksi?gowego nalezy wykonywac na oryginale, tzn. na odwrocie danego dokumentu.

W przypadku gdy dokument b?dzie niewielkich rozmiarow i nie b?dzie mozliwosci dokonania

opisu, dopuszcza si? opis na dolaczonym zalaczniku. W takich sytuacjach na dokumencie

ksi?gowym powinna znalezc si? adnotacja, o nast?pujacej tresci: „opis niniejszego dokumentu

zamieszczono na zalaczniku nr ... z dnia... z podpisem osoby tworzacej zalacznik. Obie kartki
(dokument ksi?gowy i zalacznik) nalezy trwale spia^c.

3. Wszystkie dokumenty finansowe dotycza.ee projektu powinny bye opisane tak,
aby widoczny by! zwiazek z projektem. Opis powinien zawierac co najmniej:

• informacj?, ze projekt wspolfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Spolecznego,
numer umowy o dofmansowanie projektu oraz nazw? projektu,
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• numer i nazw? zadania, ba,dz zadah zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofmansowanie

projektu lub informacje, ze sajo koszty posrednie, kwot? wydatku kwalifikowalnego

przynalezna, do danego zadania, lub w przypadku gdy dokument dotyczy kilku zadah

kilka kwot w odniesieniu do kazdego zadania.

4. Dowody ksi?gowe zewn?trzne i wewn?trzne b?da, poddawane kontroli merytorycznej. Sprawdzenie

pod wzgl?dem merytorycznym polegac b?dzie na zbadaniu, czy dane w dokumencie odpowiadaja.

rzeczywistosci i czy wyrazona w dowodzie operacja gospodarcza jest zgodna z obowia,zuja,cymi

przepisami. Kontrola merytoryczna polegac b?dzie na sprawdzeniu, czy dane zawarte w dowodach

finansowych sa, zgodne z umowa. zawarta, z Instytucja, Posredniczaca^ umowami z wykonawcami i

podwykonawcami zadania oraz z harmonogramem rzeczowo - finansowym. Koordynator projektu

dokonywac b?dzie rownoczesnie potwierdzenia operacji wydatkow w zakresie celowosci

rozumianej, jako wydatek sluza,cy realizacji zadah zwiazanych z projektem oraz potwierdzenia

operacji wydatkow w zakresie gospodarki okreslajacej maksymalne efekty przy mozliwie

najnizszych nakladach, umieszczajac na opisie dokumentu ksi?gowego dat? i swqj podpis.

5. Pracownik na stanowisku pracy ds. inwestycji, zamowien publicznych i funduszy unijnych

dokonywac b?dzie zapisu w jakim trybie ustawy Prawo Zamowien Publicznych dokonano zakupu

lub wyboru Wykonawcy, potwierdzajac ten fakt data, i swoim podpisem.

6. Nast?pnie dokument ksi?gowy b?dzie poddawany kontroli formalnej-rachunkowej. Kontrola

formalno - rachunkowa polega na ustaleniu czy dokumenty zostary wystawione w sposob

technicznie prawidlowy, zawieraja, wszystkie elementy prawidlowego dowodu oraz ze ich dane

liczbowe nie zawieraja. bl?dow rachunkowych. Kontroli formalno - rachunkowej dokonywac b?dzie

Glowny Ksi?gowy lub pracownik Wydzialu Finansowo - Ksi?gowego, umieszczajac na opisie

dokumentu ksi?gowego dat? i swqj podpis. Do kontroluja^cego pod wzgl?dem formalno -

rachunkowym nalezec b?dzie rowniez wskazanie na dokumencie ksi?gowym klasyfikacji

budzetowej i odpowiadajacych im kwot, z jakiej dokument ma bye zatwierdzony do wyplaty.

7. Zatwierdzenie dowodow ksi?gowych do wyplaty dokonywane b?dzie przez Burmistrza Miasta i

Gminy Chorzele lub Zast?pc? Burmistrza Miasta i Gminy Chorzele oraz Skarbnika (Glownego

Ksi?gowego) Miasta i Gminy Chorzele. Podpis Skarbnika (Glownego Ksi?gowego) Miasta i

Gminy Chorzele w miejscu zatwierdzaja,cym do wyplaty oznacza dokonanie kontroli zgodnosci

operacji gospodarczej i finansowej z planem finansowym.

8. Na kazdym dowodzie ksi?gowym zwia^zanym z realizacja, projektu powinien bye postawiony dekret

polegaja,cy na postawieniu odpowiednich symboli kont oraz podzialki klasyfikacji budzetowej.

Dokumenty ksi?gowe stwierdzajace zakohczenie i rozliczenie danych operacji b?da, kompletowane i

chronologicznie ukladane, a nast?pnie poddawane procesowi ksi?gowania. Kazdy dokument lub

zbior dokumentow stanowiacych jedna, pozycj? ksi?gowa, winien zawierac oznaczenie pozyeji
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dziennikaglowna,atakzeoznaczeniadatywystawieniadokumentualbodatydokonaniaoperacji

gospodarczej.Nast?pniedokonywanab?dziekserokopiatychdokumentow,zasoryginaly

przechowywaneb?da.wwydzielonychdlaprojektusegregatorachwWydzialeFinansowo-

Ksi?gowym.Osoba,odpowiedzialna,zadekretacj?b?dziepracownikWydziahiFinansowo-

Ksi?gowego.

9.Dowodemksi?gowymwewn?trznymjestdowodPK-polecenieksi?gowania.

Wprzypadkubrakupodwyciajiembankowymdokumentuzrodlowegosporzadzasi?

dowodksi?gowyPK.Polecenieksi?gowaniasporzadzapracownikWydzialuFinansowo-

Ksi?gowegopotwierdzajacpodpisemidata,.Dowodksi?gowyzatwierdzaSkarbnik(Glowny

Ksi?gowy)MiastaiGminyChorzeleorazBurmistrzMiastaiGminyChorzele.

10.Wprzypadkubrakusrodkownawydzielonymrachunkubankowymprojektuwzwiazkuz

opoznieniemprzelewulubzinnychistotnychpowodowdopuszczasi?finansowanieponiesionyeh

wydatkowProjektuzkontapodstawowegoUrz?duMiastaiGminyChorzele.Zwrot

wydatkowanychsrodkowwlasnychnastajpipootrzymaniuopoznionejtranszy.

Refundacjaponiesionyehwydatkowzrachunkubankowegoprojektudokonywanab?dziena

podstawiezestawiehprzedstawiaja,cychsum?poniesionyehwydatkow.Dozestawieh(nadrukach

PK)dola,czaneb?da,dowodyksi?gowedotyczacewydatkowbezposrednichiposrednichoraz

wydatkowponiesionyehwramachcross-financingu.

11.Potwierdzeniazazgodnosczoryginalemdokumentowksi?gowychzwiazanychzrealizacja,

projektudokonywacb?dzieBurmistrzMiastaiGminyChorzelelubZast?pcaBurmistrzaMiastai

GminyChorzeleWszystkieoperacjedotyczacerealizowanegoprojektuwinnybyerzetelnie

dokumentowanewsposobumozliwiajacyprzesledzeniekazdejoperacjifinansowej,gospodarczej

lubzdarzeniaodsamegopocza,tkuwtrakcieichtrwaniaipojejzakohczeniu.

12.Dokumentyfinansowetzn.faktury,rachunki,listyplac,poleceniaksi?gowania,wyciajgibankowei

innedokumentypotwierdzaja.eeponiesieniewydatkudotyczacerealizacjiprojektub?da.

przechowywanewoddzielnych,czytelnieoznaczonychnazwa,projektusegregatorach,zgodniez

zasadamipromocjiprojektu,wsposobzapewniajacydost?pnosc,poufnoscibezpieczehstwow

WydzialeFinansowo-Ksi?gowymUrz?duMiastaiGminywChorzelach.

Dokumentydotyczaceprojektub?da,przechowywanedodnia31.12.2020r.Pocalkowitym

rozliczeniuprojektudokumentyfinansoweb?da,przechowywaneprzezokres2latwWydziale

Finansowo-Ksi?gowym,apotymokresiezostana,przekazanedoarchiwumUrz?duMiastai

GminywChorzelachib?da,archiwizowanezgodniezobowiazuja,cymiprzepisamikrajowymii

unijnymi.
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Rozdzial III

Zakladowy plan kont dla budzetu Gminy Chorzele - projekt pt. „Nauka i zabawa z

indywidualizacja^ to naprawde dziala! "

1. Konto 133 Rachunek budzetu

Ewidencj?. na koncie 133 dokonuje si? wylacznie na podstawie wyciajgow bankowych z

rachunku projektu, w zwiazku z czym zachodzi pelna zgodnosc zapisow konta 133 mi?dzy ksi?gowoscia,

projektu a ksi?gowoscia,banku.

Korespondencj? do tego konta odnosi si? odpowiednio do kont rozrachunkowych lub

wynikowych w zaleznosci od tresci operacji finansowej.

Na stronie Wn konta ujmuje si? wpfywy srodkow pieni?znych z dotacji rozwojowej. Na stronie

Ma konta 133 ujmuje si? wyplaty z rachunku projektu.

Saldo Wn konta 133 oznacza stan srodkow pieni?znych na rachunku projektu. (133-14-90-

projekt pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja, to naprawd? dziala! ").

2. Konto 240 Pozostale rozrachunki

Konto 240 jest zakladane w przypadku wystajpienia rozrachunkow zwiazanych z realizacja,
projektu, a nieobj?tych rozrachunkami na innych kontach. Ewidencj? szczegolowa, prowadzi si? wedlug
poszczegolnych tytulow oraz kontrahentow. Saldo Wn oznacza stan naleznosci, a saldo Ma stan

zobowiazah z tytulu pozostafych rozrachunkow.

(240-14-90- projekt pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja. to naprawd? dziala! ").

3. Konto 901 Dochody budzetu

Konto 901 jest przeznaczone do ewidencji dochodow budzetu Gminy Chorzele z tytulu
otrzymania dotacji rozwojowej dla projektu.

Na stronie Wn konta 901 ksi?guje si? przeniesienie w kohcu roku uzyskanych przez Gmin?
dochodow na konto 960 oraz zmniejszenia dochodow budzetu, a takze zwroty niewykorzystanych
srodkow przez Beneficjenta do Ministerstwa Edukacji Narodowej i zmniejszenia dochodow wciajgu
roku.

Na stronie Ma konta ujmuje si?: - dochody z dotacji rozwojowej wkorespondencji z kontem 133.
Zaliczone do dochodow kwoty zgromadzone na koncie lub ubocznej analityce dzielone sa, wedlug
ukladu klasyfikacji budzetowej.
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Saldo Ma konta 901 oznacza sum? osiajgni?tych dochodow budzetu Gminy Chorzele z tytulu

otrzymanych transz dotacji rozwojowej i w kohcu roku jest przenoszone na konto 961.

(901-14-90- projekt pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja. to naprawd? dziala! ").

4. Konto 902 - Wydatki budzetu

Konto 902 sluzy do ewidencji zrealizowanych wydatkow budzetu Gminy Chorzele z tytulu realizacji

projektu pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja, to naprawd? dziala! ").

Na stronie Wn konta 902 ujmuje si? wydatki w korespondencji z kontem 133.

Na stronie Ma konta 902 ksi?guje si? sum? rocznych wydatkow budzetu z tytulu realizacji

projektu w korespondencji z kontem 960 oraz w ciajgu roku ewentualne zmniejszenie wydatkow.

(902-14-90- projekt pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja, to naprawd? dziala! ").

5. Konto 960 Skumulowana nadwyzka lub niedobor na zasobach budzetu

Konto 960 przeznaczone jest do ewidencji stanu skumulowanych niedoborow lub nadwyzek

budzetu z lat ubiegfych.

Saldo Wn konta 960 oznacza stan skumulowanego niedoboru budzetu , a saldo Ma konta 960

oznacza stan skumulowanej nadwyzki budzetu.

(960-14-90- projekt pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja, to naprawd? dziala! ").

6. Konto 961 Niedobor lub nadwyzka budzetu

Konto 961 przeznaczone jest do ewidencji wyniku wykonania budzetu w ciajgu roku.

Na stronie Wn konta 961 ujmuje si? przeniesienie wydatkow w korespondencji z kontem 902

pod data, ostatniego dnia roku budzetowego oraz niewykonanych wydatkow w korespondencji z kontem

903.

Na stronie Ma konta 961 ujmuje si? przeniesienie dochodow w korespondencji z kontem 901

pod data, ostatniego dnia roku budzetowego.

(961-14-90- projektpt. „Nauka i zabawaz indywidualizacja, to naprawd? dziala! ").

strona 8



I KAPITAL LUDZKI WUZQWSZ£. UN,A ^pS
NARODOWA STRATEGIA SPOJNOSCI ^ SprrpPolski FUNDUSZ SPOLECZNY

Rozdzial IV

Zakladowy plan kont dla budzetu jednostkowego Urzedu Miasta i Gminy w Chorzelach - projekt

pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja to naprawde dziala! "

Konta bilansowe

W planie kont dla projektu stosuje si? rozszerzenie kodu liczbowego dodajac liczb? do konta po

myslniku.

1. Konto 013 - Pozostate srodki trwale

Konto 013 sluzy do ewidencji stanu zwi?kszeh i zmniejszeh wartosci pocza.tkowej pozostalych

srodkow trwafych, niepodlegajacych uj?ciu na kontach Oil, 014, 016 i 017 wydanych do uzywania na

potrzeby dzialalnosci podstawowej jednostki lub dzialalnosci finansowo wyodr?bnionej, ktore podlegaja,

umorzeniu w peinej wartosci w miesiacu wydania do uzywania.

Na stronie Wn konta ujmuje si? zwi?kszenia, a na stronie Ma zmniejszenia stanu i wartosci

poczajkowej pozostalych srodkow trwarych znajdujacych si? w uzywaniu, z wyja,tkiem umorzenia

ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn ksi?guje si? pozostale srodki trwale przyj?te do uzywania z zakupu. Na stronie

Ma konta 013 ujmuje si? wycofanie pozostalych srodkow trwarych na skutek likwidacji, zniszczenia lub

zuzycia, sprzedazy, nieodplatnego przekazania orazzdj?cia z ewidencji syntetycznej w korespondencji z

kontem 072.

(013-14-90-1 - SP w Chorzelach-nauka i zabawa)

(013-14-90-2 - SP w Duczyminie-nauka i zabawa)

(013-14-90-3 - SP w Krukowie-nauka i zabawa)

(013-14-90-4 - SP w Krzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(013-14-90-5 - SP w Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(013-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)

2. Konto 072 - Umorzenie pozostalych srodkow trwarych oraz wartosci niematerialnych i

prawnych

Konto 072 sluzy do ewidencji zmniejszeh wartosci pocza,tkowej pozostalych srodkow trwafych

oraz wartosci niematerialnych i prawnych, podlegajacych umorzeniu jednorazowo w peinej wartosci, w

miesiacu wydania ich do uzywania. Umorzenie ksi?gowane jest w korespondencji z kontem 400.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje si? zwi?kszenia, a na stronie Wn zmniejszenia umorzenia

wartosci pocza,tkowej pozostalych srodkow trwafych oraz wartosci niematerialnych i prawnych.
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Na stronie Wn konta 072 ujmuje si? umorzenie srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych
i prawnych zlikwidowanych z powodu zuzycia lub zniszczenia, sprzedanych, przekazanych nieodplatnie
oraz zdj?tych z ewidencji syntetycznej w korespondencji z kontem 013.

Na stronie Ma konta 072 ujmuje si? odpisy umorzenia nowych, wydanych do uzywania

pozostalych srodkow trwalych oraz wartosci niematerialnych i prawnych obciazajace odpowiednie
koszty. Konto 072 moze wykazywac saldo Ma, ktore wyraza stan umorzenia wartosci pocza,tkowej
srodkow trwalych niematerialnych i prawnych wpeinej wartosci wmiesia,cu wydania ich do uzywania.

(072-14-90-1 - SPw Chorzelach-nauka i zabawa)

(072-14-90-2 - SPw Duczyminie-nauka i zabawa)

(072-14-90-3 - SPw Krukowie-nauka i zabawa)

(072-14-90-4 - SP w Krzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(072-14-90-5 - SPw Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(072-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)

3. Konto 130 - Rachunekbiezqcy jednostek budzetowych

Na stronie Wn konta 130 ujmuje si? wpfywy dotacji rozwojowej od Instytucji Posredniczacej w
korespondencji zkontem 720. Na stronie Ma konta 130 ksi?guje si? wyplaty srodkow wkorespondencji
z kontami zespolu 2 lub 4.

Ewidencj? szczegolowa. prowadzi si? z podzialem na rodzaje wpfywow (analityka wedlug
podzialek klasyfikacji budzetowej dochodow, zgodnie z planem finansowym) i wydatkow (analityka
zgodna zpodzialkami klasyfikacji budzetowej wydatkow, zgodnie zplanem finansowym).

Saldo Wn konta 130 oznacza stan srodkow pochodzacych z dotacji rozwojowej, na
wyodr?bnionym rachunku bankowym.

(130-14-90-1 - SP w Chorzelach-nauka i zabawa)

(130-14-90-2 - SP w Duczyminie-nauka i zabawa)

(130-14-90-3 - SP w Krukowie-nauka i zabawa)

(130-14-90-4 - SP w Krzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(130-14-90-5 - SP w Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(130-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)

4. Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Konto 201 jest kontem rozrachunkowym dla obrotow z tytulu dostaw, robot i uslug wtym
rowniez zaliczek na poczet uslug, zgodnie z umowa,.
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Na stronie Wn konta 201 ksi?guje si? naleznosci i roszczenia oraz splat? i zmniejszenia

zobowiazah w korespondencji z kontem 130 a na stronie Ma konta 201 ksi?guje si? zobowiazania

zgodnie z przedstawionymi fakturami, rachunkami w korespondencji z kontami zespofu 4.

Ewidencja szczegolowa do konta 201 powinna umozliwic ustalenia naleznosci i zobowiazah

wedlug kontrahentow.

Saldo konta 201 moze wyst?powac po stronie Wn i oznacza stan naleznosci i po stronie Ma
oznacza stan zobowiazah.

(201-14-90- projekt pt. „Nauka i zabawa z indywidualizacja, to naprawd? dziala! ").

5. Konto 225 - Rozrachunki z budzetami

Konto 225 sluzy do ewidencji rozrachunkow z budzetami, w szczegolnosci z tytulu podatku
naliczanego od wynagrodzeh i odprowadzonego do urz?du skarbowego

Ewidencja analityczna jest prowadzona wedlug kazdego rodzaju rozrachunkow z budzetami.

Na stronie Wn ujmuje si? zaplat? podatku w korespondencji z kontem 130. Na stronie

Mazobowiazania wobec budzetu w korespondencji z kontem 231.

Saldo Wn konta 225 oznacza stan naleznosci, a saldo Ma stan zobowiazah w rozliczeniach z

budzetami.

(225-14-90-1 - SPw Chorzelach-nauka i zabawa)

(225-14-90-2 - SPw Duczyminie-nauka i zabawa)

(225-14-90-3 - SPw Krukowie-nauka i zabawa)

(225-14-90-4 - SP w Krzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(225-14-90-5 - SP w Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(225-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)

6. Konto 229 - Pozostale rozrachunki publicznoprawne

Na koncie 229 prowadzi si? ewidencj? rozrachunkow publicznoprawnych innych niz
rozrachunki z budzetami. W szczegolnosci na koncie tym ujmuje si? rozrachunki z Zakladami
Ubezpieczeh Spolecznych.

Na stronie Wn konta 229 ewidencjonuje si? zwi?kszenie naleznosci oraz zmniejszenie
zobowiazah w korespondencji z kontem 130, a na stronie Ma zobowiazania wobec ZUS w
korespondencji zkontem 231 skladki ubezpieczonego, 405 skladki piatnika (pracodawcy).

Konto 229 moze wykazywac saldo Wn oznaczajace stan naleznosci i saldo Ma oznaczaja.ce stan
zobowiazah publicznoprawnych.

(229-14-90-1 - SP w Chorzelach-nauka i zabawa)

(229-14-90-2 - SP w Duczyminie-nauka i zabawa)
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(229-14-90-3 - SP w Krukowie-nauka i zabawa)

(229-14-90-4 - SPw Krzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(229-14-90-5 - SPw Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(229-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)

7. Konto 231 - Rozrachunki z tytulu wynagrodzen

Konto 231 jestprzeznaczone do ewidencji rozrachunkow z tytulu wynagrodzeh .

Na stronie Wn konta 231 ujmuje si? wszelkie wyplaty w wartosci netto oraz potracenia z
wynagrodzeh zgodnie z lista. plac.

Do konta 231 prowadzi si? szczegolowa. imienna. ewidencj? wynagrodzeh netto poszczegolnych
pracownikow zatrudnionych do projektu

Na stronie Ma konta 231 ujmuje si? zobowiazania naliczane z tytulu wynagrodzeh.

Saldo Wn konta 231 oznacza stan naleznosci, a saldo Ma stan zobowiazah z tytulu
wynagrodzeh.

(231-14-90-1 - SP w Chorzelach-nauka i zabawa)

(231-14-90-2 - SP w Duczyminie-nauka i zabawa)

(231-14-90-3 - SPw Krukowie-nauka i zabawa)

(231-14-90-4 - SP wKrzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(231-14-90-5 - SPw Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(231-14-90-6 - SPw Zar?bach-nauka i zabawa)

8. Konta 240 Pozostale rozrachunki

Konto jest przeznaczone do ewidencji wszelkich pozostalych rozrachunkow z kontrahentami nie

zaliczonych do rozrachunkow z tytulu dostaw, robot i uslug, a nie traktowanych jak rozrachunki z
pracownikami.

(240-14-90-1 - SP wChorzelach-nauka i zabawa)

(240-14-90-2 - SP wDuczyminie-nauka i zabawa)

(240-14-90-3 - SP w Krukowie-nauka i zabawa)

(240-14-90-4 - SP wKrzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)
(240-14-90-5 - SP wPoscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(240-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)
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9. Konta zespolu 4 - Koszty wedlug rodzajow (401, 402, 404, 405, 409).

Konto zespolu 4 sluza, do ewidencji kosztow powstafych wwyniku realizacji projektu. Koszty
rodzajowe bezposrednie oznacza si? w ten sposob, ze za kontem dodaje si? myslnik i liczb?, ktora
oznacza numer zadania. Koszty rodzajowe posrednie oznacza si? dodajac po koncie myslnik i liczb?.
Konto 401- „Zuzycie materialow i energii"

Konto 401 sluzy do ewidencji kosztow zuzycia materialow i energii na cele dzialalnosci zuzycia
materialow i energii na cele dzialalnosci podstawowej, pomocniczej i ogolnego zarzadu.

Na stronie Wn konta 401 ujmuje si? poniesione koszty z tytulu zuzycia materialow ienergii a na
stronie Ma konta 401 ujmuje si? zmniejszenia poniesionyeh kosztow z tytulu zuzycia materialow i
energii oraz na dzieh bilansowy przeniesienie salda poniesionyeh w ciajgu roku kosztow zuzycia
materialow i energii na konto 860.

(401-14-90-1 - SP w Chorzelach-nauka i zabawa)

(401-14-90-2 - SP w Duczyminie-nauka i zabawa)

(401-14-90-3 - SP w Krukowie-nauka i zabawa)

(401-14-90-4 - SP w Krzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(401-14-90-5 - SP w Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(401-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)

Konto 402 - "Uslugi obce"

Konto 402 sluzy do ewidencji kosztow z tytulu uslug obcych wykonywanych na rzecz
dzialalnosci podstawowej jednostki.

Na stronie Wn konta 402 ujmuje si? poniesione koszty uslug obcych, a na stronie Ma konta 402
ujmuje si? zmniejszenie poniesionyeh kosztow oraz na dzieh bilansowy przeniesienie kosztow uslug
obcych na konto 860.

(402-14-90-1 - SP wChorzelach-nauka i zabawa)

(402-14-90-2 - SP wDuczyminie-nauka i zabawa)

(402-14-90-3 - SP wKrukowie-nauka i zabawa)

(402-14-90-4 - SP wKrzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)
(402-14-90-5 - SP w Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(402-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)

Konto 404 - "Wynagrodzenia"

Konto 404 sluzy do ewidencji kosztow dzialalnosci podstawowej z tytulu wynagrodzeh z
pracownikami i innymi osobami fizycznymi zatrudnionymi na podstawie umowy o prac?, umowy
zlecenia, umowy o dzielo, umowy agencyjnej i innych umow zgodnie z odr?bnymi przepisami. Na
stronie Wn konta ujmuje si? kwot? naleznego pracownikom, innym osobom fizycznym wynagrodzenia
brutto (tj. bez potraceh zroznych tytulow dokonywanych na listach plac).
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Na stronie Ma ksi?guje si? korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztow dzialalnosci
podstawowej ztytulu wynagrodzeh oraz na dzieh bilansowy przenosi si? je na konto 860.

(404-14-90-1 - SP wChorzelach-nauka i zabawa)

(404-14-90-2 - SP wDuczyminie-nauka i zabawa)

(404-14-90-3 - SP wKrukowie-nauka i zabawa)

(404-14-90-4 - SP wKrzynowlodze Wielkiej-nauka izabawa)
(404-14-90-5 - SP wPoscieniu Wsi-nauka i zabawa)
(404-14-90-6 - SP wZar?bach-nauka i zabawa)

Konto 405 - "Ubezpieczenia spoleczne i inne swiadczenia"

Konto 405 sluzy do ewidencji kosztow dzialalnosci podstawowej z tytulu roznego rodzaju
swiadczeh na rzecz pracownikow iosob fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy oprac?, umowy
odzielo i innych umow, ktore nie sa,zaliczane do wynagrodzeh.

Na stronie Wn konta 405 ujmuje si? poniesione koszty z tytulu ubezpieczeh spolecznych i
swiadczeh na rzecz pracownikow iosob fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy oprac?, umowy
odzielo i innych umow, ktore nie sa,zaliczane do wynagrodzeh.

Na stronie Ma konta ujmuje si? zmniejszenie kosztow z tytulu ubezpieczenia spolecznego i
swiadczeh na rzecz pracownikow iosob fizycznych zatrudnionych na podstawie umowy oprac?, umowy
odzielo i innych umow, ana dzieh bilansowy przenosi si? je na konto 860.

(405-14-90-1 - SP wChorzelach-nauka izabawa)

(405-14-90-2 - SP wDuczyminie-nauka izabawa)
(405-14-90-3 - SP wKrukowie-nauka i zabawa)

(405-14-90-4 -SP wKrzynowlodze Wielkiej-nauka izabawa)
(405-14-90-5 - SP wPoscieniu Wsi-nauka i zabawa)
(405-14-90-6 - SP wZar?bach-nauka i zabawa)

Konto 409 - "Pozostale koszty rodzajowe"

Konto 409 sluzy do ewidencji kosztow dzialalnosci podstawowej, ktore nie kwalifikuj^ si? do
uj?cia na kontach 405. Na koncie tym ujmuje si? wszczegolnosci zwroty wydatkow za uzywanie
samochodow prywatnych pracownikow do zadah sluzbowych, koszty krajowych i zagranicznych
podrozy sluzbowych, koszty ubezpieczeh maja.tkowych iosobowych, odprawy ztytulu wypadkow przy
pracy oraz innych kosztow niezaliczanych do kosztow dzialalnosci finansowej i pozostalych kosztow
operacyjnych.

Na stronie Wn konta ujmuje si? poniesione koszty z ww. tytulow, a na stronie Ma ich
zmniejszenie oraz na dzieh bilansowy ujmuje si? przeniesienie poniesionyeh kosztow na konto 860.

(409-14-90-1 -SP wChorzelach-nauka izabawa)
(409-14-90-2 - SP wDuczyminie-nauka i zabawa)
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(409-14-90-3 - SP w Krukowie-nauka i zabawa)

(409-14-90-4 - SP w Krzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(409-14-90-5 - SP w Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(409-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)

10. Konto 720 - „Przychody z tytulu dochodow budzetowych"

Konto 720 sluzy do ewidencji przychodow z tytulu dochodow budzetowych. Na stronie Wn

konta 720 ujmuje si? odpisy z tytulu dochodow budzetowych, a na stronie Ma konta 720 ujmuje si?
przychody z tytulu dochodow budzetowych.

Ewidencja szczegolowa prowadzona do konta 720 powinna zapewnic wyodr?bnienie

przychodow z tytulu dochodow budzetowych wedlug pozycji planu finansowego.

Ewidencj? analityczna. przychodow ujmowanych na koncie 720 nalezy prowadzic,

uwzgl?dniajac podziaiki klasyfikacji budzetowej dochodow. Na kohcu roku obrotowego saldo konta 720

przenosi si? na konto 860.

Na koniec roku konto 720 nie wykazuje salda.

(720-14-90-1 - SP w Chorzelach-nauka i zabawa)

(720-14-90-2 - SP w Duczyminie-nauka i zabawa)

(720-14-90-3 - SP w Krukowie-nauka i zabawa)

(720-14-90-4 - SPw Krzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(720-14-90-5 - SP w Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(720-14-90-6 - SP w Zar?bach-nauka i zabawa)

11. Konto 800 - Fundusz jednostki

Konto 800 sluzy do ewidencji rownowartosci maja_tku trwalego i obrotowego oraz ich zmian.

Na stronie Wn ujmuje si? zmniejszenia funduszu. Na stronie Ma ksi?guje si? zwi?kszenia
funduszu.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, ktore oznacza stan funduszu jednostki.

(800-14-90-1 - SPw Chorzelach-nauka i zabawa)

(800-14-90-2 - SP w Duczyminie-nauka i zabawa)

(800-14-90-3 - SPw Krukowie-nauka i zabawa)

(800-14-90-4 - SP w Krzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)

(800-14-90-5 - SPw Poscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(800-14-90-6 - SPw Zar?bach-nauka i zabawa)
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12. Konto 860 -Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy
Konto 860 sluzy do ustalenia wyniku finansowego.

Wkohcu roku obrotowego na stronie Wn konta 860 ksi?guje si?:
- sum? poniesionyeh kosztow zaewidencjonowanych na kontach zespolu 4, Saldo Wn oznacza

strat? netto. Saldo Ma oznacza zysk netto.

Saldo przenosi si? w roku nast?pnym na konto 800, pod data, przyj?cia sprawozdania
finansowego.

(860-14-90-1 - SP wChorzelach-nauka i zabawa)
(860-14-90-2 - SP wDuczyminie-nauka i zabawa)
(860-14-90-3 - SP wKrukowie-nauka i zabawa)

(860-14-90-4 - SP wKrzynowlodze Wielkiej-nauka izabawa)
(860-14-90-5 - SP wPoscieniu Wsi-nauka izabawa)
(860-14-90-6 - SP wZar?bach-nauka izabawa)

Konta pozabilansowe

1. 975 Wydatki strukturalne

Konto 975 -„Wydatki strukturalne" sluzy do ewidencji wydatkow strukturalnych wjednostkach w
ktorych ewidencja wydatkow strukturalnych nie jest uwzgl?dniona w ewidencji analitycznej
prowadzonej do kont bilansowych.

2. 980 Plan finansowy wydatkow budzetowych

Konto 980 sluzy do ewidencji planu finansowego wydatkow Urz?du Miasta i Gminy w
Chorzelach dotycza,cych projektu.

Na stronie Wn konta 980 ujmuje si? plan finansowy wydatkow Urz?du Miasta i Gminy w
Chorzelach dotycz^cy projektu oraz jego korekty. Konto nie wykazuje na koniec roku salda.

(980-14-90-1 -SP wChorzelach-nauka i zabawa)
(980-14-90-2 - SP wDuczyminie-nauka izabawa)
(980-14-90-3 -SP wKrukowie-nauka izabawa)
(980-14-90-4 -SP wKrzynowlodze Wielkiej-nauka izabawa)
(980-14-90-5 -SP wPoscieniu Wsi-nauka izabawa)
(980-14-90-6 - SP wZar?bach-nauka izabawa)
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3. 998 Zaangazowanie wydatkow budzetowych roku biez*|cego

Konto sluzy do ewidencji prawnego zaangazowania wydatkow budzetowych, uj?tych wplanie
finansowym, zwia,zanych zrealizacja. projektu, danego roku budzetowego. Na koniec roku konto 998 nie
wykazuje salda.

(998-14-90-1 - SP wChorzelach-nauka i zabawa)

(998-14-90-2 - SP wDuczyminie-nauka i zabawa)

(998-14-90-3 - SP wKrukowie-nauka i zabawa)

(998-14-90-4 - SP wKrzynowlodze Wielkiej-nauka i zabawa)
(998-14-90-5 - SP wPoscieniu Wsi-nauka i zabawa)

(998-14-90-6 - SP wZar?bach-nauka i zabawa)

4. PodatekVAT

Podatek VAT w niniejszym projekcie stanowi koszt kwalifikowalny. Wcelu prawidiowego
roziiczenia projektu prowadzi si? technika. r?czna. zestawienie podatku VAT -kwalifikowalnego, ktory
zawiera nast?pujace pozycje: liczb? porzadkowa, nr dowodu ksi?gowego, nr faktury VAT, dat?
wystawienia faktury, wystawc? faktuiy, kwot? brutto faktury, kwot? netto faktury, naliczony podatek
VAT, stawk? podatku VAT.

BURMISTRZ^
>a

mgr Beats Szczepankowska
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