
Napodstawieań. 10ust.2ustawyzdnia29września1994r.orachunkowości (t. j.Dz.U.zz2016_r.Poz-1047zPÓŻn,
,ń.5, 

"rt. 
ło 

"stawy 
z dnia 27 sieipnia 2009 roku, o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2O17 r._poz- 2O77 z PÓŹn. zm) oaz

iozpórządzenla MiniŚtra Finansów z dnia 13 września 2o17 r, w sprawie rachunkowości oraz ptanÓw konf dla budŻetu Państwa,
oucizetowleonostek samoztdu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, PaństwowYch
funduszy Óelowych oraz państwowych jednóstók budżetowych maĘcych siedzibę poza granicami RzeczyPospolitej (Dz, U, z
2017 r. poz.911) zarządzam, co następuje:

zARzĄDzENIE NR 78/17

WoJTA GMINY BARTN!czKA
z dnia 29 grudnia 2017 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (poIityki) rachunkowoŚci obowiązującYch PrzY
realizacji Proiektów: ,,Przebudowa i rozbudowa gminnej oczyszczalni Ścieków

w Bańniczce gm. Bańniczka"

§ 1. Wprowadzam zasady (politykę) rachunkowości dla Projektów: Przebudowa i

rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bańniczce, 9m. Bańniczka" Wg

załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia w ramach Program Rozwoju Obszarów

Wiejskich na lata 2014-2020,

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy,

§ 3, Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

|4/ił,:;łłłl J

iny

tr

t

s
mgr

tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone W Dz. |J. z 20!6 r. poz. 7255 oraz z żO17 r. poz. 6I, poz,245, poŁ.79I i poz. 1089.
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Załącznik Nr,1

do ZarządzeniaNr 78117

Wójta Gminy Bartniczka

zdnia29 grudnia 2O17 r.

ZASADY (POLITYKA) RACH U N KOWOSC l DOTYCZĄCE PROJ EKTU

,,Przebudowa i rozbudowa gminnei oczyszczalni ścieków w Bańniczce gm.
Bańniczka"

ZASADY OGOLNE

1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sytuacji
majątkowej ifinansowej Projektu .

2. Na potrzeby realizaĄi Projektu wykorzystywany jest rachunek bankowy 65 1o2o 5024
0000 110200100842.

3. Beneficjentem środków finansowanych z Unii Europejskiej w zakresie realizaĄi Projektu
na podstawie złozonego wniosku o dofinansowanie jest Gmina Bańniczka.

4. Księgi rachunkowe Projektu prowadzone będą w siedzibie Urzędu Gminy Bańniczka w
Referacie Finansowym.

5. Ewidencja księgowa projektu prowadzona będzie w sposób umozliwiający identyfikację
poszczeg ól nych operacj i ks ięg owy ch związanych z Projektem.

6. Księgi rachunkowe prowadzone będą komputerowo z zastosowaniem programu
komputerowego ,,FKB+.

7. Dokumentacja dotycząca projektu wyodrębniona będzie za pomocą kodu
rachunkowego księgowego nr 37 dla operacji dotyczących zadania: ,,Przebudowa i

rozbudowa gminnej oczyszczalni ścieków w Bartniczce gm. Bańniczka"
8. Wybranie nazwy zadania - kodu rachunkowego księgowego pozwoli na wyodrębnienie

wszystkich operacji księgowych związanych z realizaĄą Projektu.
9. Ewidencja księgowa Projektu prowadzona będzie w sposób umozliwiający identyfikację

zadania, zgodnie z klasyfikacją budzetową określoną w rozporządzeniu Ministra
Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i

rozchodów oraz środków pochodzących ze żródeł zagranicznych.
10. W planie finansowym Urzędu Gminy Bańniczka wydatki na realizację Projektów będą

klasyfikowane w dz. Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona 90001 Gospodarka
Ściekowa iochrona wód w paragrafie majątkowym 605 z czwartą cyfrą 0, w części
podlegającej.dofinansowaniu z PROW na lata 2014-2020 według umowy podpisanej z lZ
oraz czwańą'cyfrą 7, aw części obejmującej wkład własny gminy 9.

oPlS l KoNTRoLA DoKUt\lENToW KSlĘGoWYcH

Realizacja wydatków następowaó będzie zgodnie ze złożonymi wnioskiem o
dofinansowanie, podpisanymi umowami, aneksami i harmonogramami, na podstawie
prawidłowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych.

1. PłatnoŚci następować będą w formie bezgotówkowej - przelewem na podstawie
dokumentów księgowych stanowiących podstawę dokonania przelewu. Potwierdzeniem
dokonania zapłaty będzie wyciąg bankowy.

2, Dowody nie zawierające błędów, prawidłowo opisane przekazywane będą niezwłocznie
do Referatu Finansowego Urzędu Gminy Bańniczka.
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3. Kontro]a meąftoryczna dowodów księgowych polegac będzie na sprawdzeniu, czY dane

zawańe w dowódach księgowych są zgodne z zawańą umową o dofinansowanie
pĄektu iumową z wykonańcązadania, harmonogramem rzeczowo -finansowYm oraz

pod wzgtędem Żgodńości z uŚtawą Prawo zamówień publicznyc!. Sprawdzone Pod

łrrzględem merytolrycznym dokumenty zatwierdza do wypłaty Wojt GminY lub Sekretaz
Gminy.

4. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów polegaĆ będzie na sPrawdzeniu, czY

dokumenty zawierają wymagane elementy, są wystawione prawidłowo i czY nie

zawierają błędów rachuńkoviycrl. Dowodem prawidłowości w tym zakresie będzie

opisanió iaktury lub innego dokumentu księgowego oraz podpis,

5. ńzystkie oryginały faktJr/dokumentów ksiĘgowych o równoważnej wańoŚci dowodowej

dotyózące Rńlet<t-ow muszą byc opisane w sposób umozliwiający jednoznaczne

identyfikowanie z ww. projektami.
6. W przypadku braku miejsca na fakturze opis dokumentu może byĆ sporządzonY na

załączo,nej karcie trwale przypisanej do dokumentu źródłowe,go W tym pzypadku na

dokumencie źródłowym zamieszcza się informację o treści ,,faktura/dokument zawiera
załącznik nr...".

OBlEG DOKUMENTOW

1. Całośó korespondencji dotyczącej projektu wpływa do kancelarii ogolnej i zostaje
pzekazana Wojtowi lub Sekretarzowi Gminy,

2. Ńastępnie przekierowywana jest do kierowników referatów lub bezpośrednio do osób
od powiedzial nych za realizaĄę projektu.

3. Wojt Gminy Óartniczka powołuje komisję do przeprowadzenia odbioru, a nastęPnie
wdr aża procedury odbioru.

4. po otrzymaniu 
-faktury za zrealizowany projekt następuje procedura sPrawdzania

wystawionych faktur pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowYm oraz
zatwierdzenie do wypłaty przezWójta Gminy Bańniczka i Skarbnika Gminy,

5. Faktury, protokoły Ódbioru, wyciągi bankowe oraz umowy powinny zostaĆ oznaczone i

opisane zgodnie- z zasadami opisywania faktur lub innych dokumentow księgowYch

za l eca n ym i przez U rząd JVl arszałkows ki Województwa Kuj aws ko- Pom ors kie g o.

6, Sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez upowaznione osoby faktury przekazywane
są do realizacji (płatności).

EWIDENCJA KSIĘGoWA DoKUMENToW l oPERACJ| FINANSoWYCH,

1. Ewidencji księgowej dokonuje się w oparciu o Zakładowy Plan Kont stosowanY W

Urzędzió Gmińy Bańniczka popvez założenie odrębnego kodu rachunkowego
księgowego w programie komputerowym FKB+ dla każdego konta księgowego
dotyczącego projektu,

2. Nuńer! eńioenCyjne dokumentów księgowych nanoszone są odręcznie w sposób tnruały

w prawym górnym rogu,

plan kont bilansowvch dla proiektu w urzedzie Gminv

konta bilansowe

011 - Środki trwałe

Konto 011 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wańoŚci początkowej

podstawowych Środków tnłałych. Na stronie Wn konta 01't ujmuje się zwiększenia, a na

stronie Ma zmniejszenia stanu i wańości początkowej środkow tnruałych. Konto 011 moŻe

wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków tnłałych w wańoŚci początkowej.
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071 - Umorzenie Środków trwałych oraz wańoścl niematerialnych i prawnych
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wańości początkowej środków tnłałych, które
Podlegają umorzeniu według stawek amońyzacyjnych stosowanych przezjednostkę.

OdPisy umozeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta
071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wańości początkowej
Środków tnłałych. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umozenia
wańości środków tnruałych.

080 - Środkitrwałe w budowle (inwestycje)

Konto 080 słuzY do ewidencji kosztów środków tnłałych w budowie oraz rozliczenia kosztów
Środków tnłałych w budowie na uzyskane efekty. Konto słuzy takze rozliczeniu zakupu
gotowych Środków tnruałych do czasu przyjęcia do uzytkowania. Na stronie Wn konta 0b0
ujmuje się m.in. wańoŚĆ zakupionych gotowych środków tnłałych do rozliczenia oraz koszty
zakuPu Powiększające ich wańość. Na stronie Ma konta ciao ulmule się m.in, wańośŁ
uzYskanYch efektów inwestycyjnych, Konto 080 może wykazywaó Śald-o Wn, które oznacza
wańoŚĆ kosztów Środków truvałych w budowie i ulepszeń i wańość środków tnłałych
zakupionych, lecz nie pzyjętych do uzytkowania.

130 - Rachunek bieżący jednostki

Sł9zY do ewidencji stanu środków pienięznych oraz obrotów na rachunku bankowymjednostki budŻetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budzetowych, Na stronie Ma
ujmuje się:

' zrealizowane wYdatki budzetowe, w tym równiez środki pobrane do kasy na realizację
wYdatków budzetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klas|fikacjiwydatkóń
budŹetowYch), w korespondencji z właściwymi kontami Źespołu 1,2,4,7lub 8,-

' WPłYWY z tYtułu zwrotu wydatków dokonane w tym samym roku, w którym je poniesiono,
Konto 130 moŻe wYkazywaĆ saldo Ma, które oznaczazrealizowan" *yoatki budzetowejednostki. Saldo konta 130 ulega likwidacji przez roczne przeniesieńie na podstawie
sPrawozdań budŻetowych zrealizowanych wydatków budzetowych na konto 800.

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
Konto 201 słuŻY do ewidencji rozrachunków i roszczeń kĘowych i zagranicznych z tytułu
dostaw, robót iusług, wtym równiez zaliczek na poczet dóstjw, robót-i usług oraz kaucji
gwarancYjnYch. Konto 201 (strona Wn) obciąza się za powstałe nalezności i roszczenia orazsPłatę i zmniejszenie zobowiązań. Stronę Ma konta 201 uznaje się za powstałe
zobowiązania oraz sp]!tę i zmniejszenie nalezności i roszczen. Ewidencja szczegółowa
Prowadzona do konta 201 zapewnia mozliwość ustalenia nalezności izobowĘ."n rraio*y"ń
i_zagran'icznych według poszczególnych kontrahentów. konto 2o1 może mieć dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan nalezności i roszczeń, a saldo t\ła - stan zobowiązań.
400 - Amoftyzacia
Konto 400 słuzY do ewidencji naliczonych odpisów amońyzacji od środków tnłałych, od
których odPisY umorzeniowe są dokonywane stopniowo według s'tawek amórtyzacylnycn.
Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów'amortyŹacyjńych oraz pęeniesienie w
końcu roku salda konta na wynik finansowy.

Konto 400 moŻe wYkazywaĆ w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraża wysokośó
PoniesionYch kosztów amońyzacji. Saldo konta 400 pŁenosi się w końcu rótu oorótowego
na konto 860.
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800 - Fundusz jednostki

Słuzy do ewidencji równowańości majątku tnłałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Ewidencję szczegołową prowadzi się według tytułow zwiększeń i zmniejszeń funduszu
jednostki. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 zapewnia mozliwość ustalenia
przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku
saldo lVla, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 810 - "Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz
środkiz budżetu na inwestycje"

Konto 810 słuzy do ewidencji dotacji budzetowych, płatnościz budzetu środków europejskich
oraz Środkow zbudżetu na inwestycje. Na stronie Wn konta 810 ujmuje się równowańośc
wydatków dokonanych przez jednostki budzetowe ze środków budzetu na finansowanie:
środkow tnłałych w budowie, zakupu środków tnłałych oraz wańości niematerialnych i

prawnych, Na stronie Ma konta 810 ujmuje się przeksięgowanie, w końcu roku, salda konta
810 na konto 800. Na koniec roku konto 8,10 nie wykazuje salda.

860 - Wynik finansowy

Służy do ustalania wyniku finansowego jednostki . W końcu roku na stronie Wn konta 860
ujmuje się:- sumę kosztów w korespondencjiz kontem

400,401,402,403,404,405,409,410,411;- wartość sprzedanych materiałów w cenie zakupu
lub nabycia w korespondencji z kontem 760.Na stronie ltlla konta 860 ujmuje się w końcu
roku obrotowego sumę: uzyskanych przychodów w korespondencji z poszczególnymi
kontami zespołu Saldo konta 860 wyraza na koniec roku obrotowego wynik finansowy
jednostki, saido Wn - stratę netto, saido tMa - zysk netto. Saldo przeńoszohe jest w roku
następnym, pod datą pzyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.

Dopuszcza się stosowanie na potrzeby ewidencji księgowej Projektu równiez innych kont niz
wskazanych powyzej zgodnie z obowiązującymi potzebami w oparciu o obowiązujące
przepisy w ww. zakresie.

PRZECHoWYWAN|E l ARcHlWlzACJA DoKUtMENTAcJl KSlĘGoWEJ

1. Referat Finansowy Urzędu Gminy Bańniczka prowadzi księgi rachunkowe Projektu oraz
przechowuje dokumenty księgowe,

2, Wszystkie oryginalne dowody żródłowe, w tym dowody księgowe dotyczące realizaĄi
Projektu będą przechowywane w oddzielnych teczkach lub segregatorach,

3, Dowody księgowe ewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu Gminy
Bańniczka i dokumentujące wydatki poniesione przez Gminę Bańniczka, dotyczące
realizowanego Projektu przechowywane będą w Referacie Finansowym Urzędu.

4. Po zakończeniu realizaĄi Projektu przez Gminę Bańniczka i rozliczeniu finansowym,
dowody ks!ęgowe Projektu oraz wszelka dokumentacja antiązane z Projektem, jego
rozliczeniem i sprawozdawczością zostanie przekazana do archiwum zakładowego
znajdującego się w siedzibie Uzędu Gminy Bańniczka.

5. Dokumentacja dotycząca realizacji Projektu przez Gminę Bańniczka pzechowywana
będzie w archiwum zakładowym Urzędu, przy uwzględnieniu zasad wskazanych po w
umowie o dofinansowaniu po jej podpisaniu.
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SYSTEM OCHRONY l PRZETWARZAN|A DANYCH

Dostęp do programu komputerowego zabezpieczony jest hasłem zabezpieczającym dostęp
do wprowadzania danych. Korzystanie z programu odbywa się na podstawie instrukcji
obsługi systemu dostarczonej puez producenta programu,

OCHRONA ZB|OROW KSIĄG RACHUNKOWYCH

Och ro nę przed dostępem osób n ieu poważn i onych zapewn iają sprawd zone zabezpieczenia
pomieszczeń, w których przechowywane są zbiory księgowe. Stosuje się program
antywirusowy, Szczególnej ochronie poddane są: serwer bazy danych i księgowy system
informatyczny, kopie zapisów księgowych, dowody,księgowe, dokumentacja, dokumentacja
opisująca przyjęte zasady rachunkowości.


