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Gxniny Bartniczka zARzĄDzENlE NR 42118

WoJTA GMINY BARTNlczKA
z dnia 10 sierpnia 2018 r.

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
obowiązujących przy realizacji Projektów: ,,Budowa placu zabaw
Maluch w Łaszewie" oraz ,,Budowa ogólnodostępnych siłowni
zewnętrznych w Gutowie, Łaszewie, Nowych Swierczynach i

Radoszkach"

Na podstawie ań. 10 ust. 2 ustawy zdniaZ9wześnia ,1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z2018 r. poz.395 z
póżn. zm.1),_ań. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku, o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z2017 r. poz.2077
z póżn. zm.'1 oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 wześnia 2017 r. w sprawie rachunkowoŚci oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej (Dz, U, z 2017 r. poz. 911) zaządzam, co
następuje:

§ 1. Wprowadzam zasady (politykę) rachunkowości dla PĄektów: ,,Budowa placu zabaw
Maluch w Łaszewie" wg załącznika nr 1 oraz ,,Budowa ogólnodostępnych siłowni
zewnętznych w Gutowie, Łaszewie, Nowych Świerczynach i Radoszkach" wg załącznika nr
2 do niniejszego zarządzenia w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Województwa Kujawsko-Pom orskieg o na l ata 201 4-2020,

:-

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

'Z.i"nytekstujednolitegowymienionejustawyzostałyogłoszonewDz.U, z2018r.poz.62,Poz.398iPoz.650.

'Zmiany tekstu jednolitego Wymienionej ustawy zostały ogioszone W Dz, U. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000 i poz. 1366.
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Załącznik Nr 1

doZaządzenia Nr42/18

Wójta Gminy Bańniczka

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZASADY (PoLITYKA) RACHUNKoWoSCl DoTYcącE PROJEKTU

Budowa placu zabaw Maluch w Łaszewie

ZASADY OGÓLNE

1. Celem prowadzenia rachunkowości jest wierne i rzetelne przedstawienie sYtuacji

majątkowej ifinansowej Projektu .

2. Na- potrzeby realizacji-Projóktu wykolzystywany jest rachunek bankOwY 65 1020 5024

0000 1102 00100842.
Beneficjentem środkow finansowanych z Unii Europejskiej w zakresie realizacji Projektu

na podŚtawie złozonego wniosku o dofinansowanie jest Gmina Bańniczka,
Ksiegi rachunkowe Piojektu prowadzone będą w siedzibie Urzędu GminY Bańniczka w

Referacie Finansowym.
Ervidencja księgowj projektu prowadzona będzie w sposób umozliwiającY identYfikację

p o szcze g o l nych operacj i księg owy ch związanych z Projektem.
Kslegi ńchunkowe piowadzone będą komputerowo z zastosowaniem Programu
ko,n puterowego,,FKB+.
)o<r_nientacjJ dotycząca projektu wyodrębniona będzie za p9T9.ą kodu

rachunkowego księgowego nr 35 dla operacji dotyczących zadania- Budowa Placu
zabał, 1,1aiuch w Łaszewie.
Wycranie nazwy zadania _ kodu rachunkowego księgowego pozwoli na wyodrębnienie

wszy st k i ch o pe ra cj i ks i ę g owych związany ch z realizaĄą P roj e ktu,

Ewrdencja kslęgowa eiÓler<iu prowadzona będzie w sposób umozliwiającY identYfikację

zadania, 
- 
zgodn-ie z klasyfikacją budzetową określoną w rozpoządzeniu Ministra

Finansow ń sprawie szcŹegółówej klasyfikacji dochodów, wydatków, pzychodow i

rozchodów oraz środkow pochodzących ze źródeł zagranicznych.
10. W planie finansowym Uzędu Gmińy Bańniczka wydatki na realizację Projektów będą

klasyfikowane w dz. 926 - Kultura fizyczna, rozdz. 92601 - ObiektY sPońowe, w

paragrafie majątkowym 605 z czwańącyfrą 0, a w części podlegającej dofinansowaniu z

RPoWP na lata 2oĄ4-2o2o według umowy jaka zostanie podpisana z lZ oraz czwartą

cyfrą 9 obejmującą wkład własny gminy.

OP|S l KONTROLA DOKUMENTOW KSlĘGOWYCH

Realizacja wydatków następować będzie zgodnie ze złożonymi wnioskiem o

dofinansbwanie, podpisanymi umowami, aneksami i harmonogramami, na Podstawie
prawidłowo wystawionych, opisanych izatwierdzonych dokumentów księgowych.

płatności następować będą w formie bezgotówkowej - przelewem na Podstawie
dokumentów księgowych stanowiących podstawę dokonania pzelewu. Potwierdzeniem
dokonania zapłaty będzie vvyciąg bankowy.
Dowody nie zawierające błĆdów, prawidłowo opisane pzekazywane będą niezwłocznie

do Referatu Finansowego Urzędu Gminy Bańniczka.
Kontrola rnerytoryczna Óowodów księgowych polegać będzie na sprawdzeniu, czy dane

zawarte w dowódach księgowych są zgodne z zawańą umową o dofinansowanie
projektu i umową z wykonawcą zadania, harmonogramem rzeczowo -finansowYm oraz
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pod względem zgodności z ustawą Prawo zamówień publicznych. Sprawdzone pod
względem merytorycznym dokumenty zatwierdza do wypłaty Wójt Gminy lub Sekretaz
Gminy.

4. Kontrola formalno-rachunkowa dokumentów polegaó będzie na sprawdzeniu, czy
dokumenty zawierają wymagane elementy, są wystawione prawidłowo i czy nie
zawieralą błędów rachunkowych. Dowodem prawidłowości w tym zakresie będzie
opisanie faktury lub innego dokumentu księgowego oraz podpis.

5. Wszystkie oryginały faktur/dokumentów księgowych o równowaznej wańości dowodowej
dotyczące Projektów muszą być opisane w sposób umożliwiający jednoznaczne
identyfikowanie z ww. projektami.

6. W przypadku braku miejsca na fakturze opis dokumentu może być spoządzony na
załączonej karcie tnrale przypisanej do dokumentu źródłowego W tym przypadku na
dokumencie źródłowym zamieszcza się informację o treści ,,faktura/dokument zawiera
załącznik nr...".

OBlEG DOKUMENTOW

1. Całość korespondencji dotyczącą projektu wpływa do kancelarii ogólnej izostaje
przekazana Wójtowi lub Sekretarzowi Gminy.

2. Następnie przekierowywana jest do kierowników referatów lub bezpośrednio do osób
odpowiedzia l nych za r ealizaĄę projektu.

3. Wójt Gminy Bańniczka powołuje komisję do pzeprowadzenia odbioru, a następnie

!

wdraza procedury odbioru,
Po otzymaniu faktury za zrealizowany projekt następuje procedura sprawdzania
tvystawionych faktur pod względem merytorycznym, formalno - rachunkowym oraz
zatwierdzenie do wypłaty przezWójta Gminy Bańniczka i Skarbnika Gminy.
Faktury. protokoły odbioru, wyciągi bankowe oraz umowy powinny zostaó oznaczone i

cplsane zgodnie z zasadami opisywania faktur lub innych dokumentów księgowych
za l e ca n y m i przez U rząd Marszałkowski Wojewodztwa Kujawsko-Pomorskieg o,
Sprawdzone i zatwierdzone do wypłaty przez upowaznione osoby faktury przekazywane
są do realizacji (płatności).

EW|DENCJA KSIĘGoWA DoKUMENToW l oPERAcJl FINANSoWYOH.

1. Ewidencji księgowej dokonuje się w oparciu o Zakładowy Plan Kont stosowany w
Uzędzie Gminy Bańniczka poprzez założenie odrębnego kodu rachunkowego
księgowego w programie komputerowym FKB+ dla każdego konta księgowego
dotyczącego projektu.

2. Numery ewidencyjne dokumentów księgowych nanoszone są odręcznie w sposób tnrały
w prawym górnym rogu.

ilan Xont Ola ProieX

konta bilansowe

011 - Środki trwałe

Konto 011 sfuży do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wańości początkowej
podstawowych środków tnłałych. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a na
stronie Ma zmniejszenia stanu i wańości początkowej środków tnłałych. Konto 011 może
wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków trwałych w wańości początkowej.

071 - Umorzenie środków trwałych oraz wańości niematerialnych i prawnych



Konto 071 shsŻY do ewidencji zmniejszeń wańości początkowej środków tnrvałych, które
Podlegają umorzeniu według stawek amońyzacyjnych stosowanych przezjednostkę.
OdPisY umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta071 ujmuje się zwiększenia, a ńa stroni" ryn - zmniejszenia umorzenia wańości początkowej
Środków trwałYch. Konto 071 może wykazywać ,"tOo Ma, które *yr^Ź, stan umozeniawańości środków tnruałych.

080 - Środki trwałe w budowie (inwestycje)
Konto-080 słuzY do ewidencji kosztów środków tnrałych w budowie oraz'rozliczenia kosztówŚrodków trwałYch w budowie na uzyskane efekty. 

" 
Konto słuzy także rozliczeniu zakupugotowYch Środków tnłałYch do czasu przyjęcia dó uzytkowania. Na stronie Wn konta 080ujmuje się m-in. wańoŚĆ zakupionych goto-rqlch środków tnruałych do rozliczenia oraz kosztyzakuPu Powiększające ich wartoŚć. Ńa stionie Ma konta ciao ulmule się m.in. wańośćuzYskanYch efektów inwestYcyjnych. Konto 080 moze wykazywać Śalob Wn, które oznaczawartoŚĆ kosŻtów Ś.rodków tŃałych w. budowie i ulepszeń i wartośó środków tnłałychzakupionych, lecz nie pzyjętych do uzytkowania.

130 - Rachunek bieżący jednostki

SłuzY do ewidencji stanu Środków pienięznych oraz obrotów na rachunku bankowymjednostki budzetowej z tytułu wydatków i OocnóOów (ńpłvwów) budzetowy.ń. ru" stronie Maujmuje się:

' zrealizowane wYdatki budzetowe, w tym równiez środki pobrane do kasy na realizacjęwYdatków budzetowYch (ewidencja szózegółowa według podziałek klaslfikacjiwydatkóń
budzetowYch), w korespondencji Ź właścińymi kontańi Źespołu 1,2,4,7 iub 8,o WŃ\MY z tYtułu zwrotu wydatków dokonanó w tym samym roku, w którym je poniesiono.
Konto 13O moze wYkazYwaĆ saldo Ma, które o2na".a zrealizowan" *yortki budzetoweje{nostki- Saldo konta 130 ulega likwidacji przez io.r5," pzeniesienie na podstawie
sPrawozdań budzetowy ch zrealizowanych wydatków budŹetowych na rońto eoo.

20l - Rozrachunkiz odbiorcami i dostawcami

fonjo 201 sfuzY do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułudostaw, robót iusług, wtym rownież.zaliczek na poczet dÓ;i;;, roilil;jug oraz kaucjigwarancYjnYch. Konto 201 (strona Wn) obciąza się za powstałe nalezności i roszczenia orazsPłatę. i zmniejszenie zobowiązań.'Stroę M; kónta zor uinale-się za powstałezobowiązania oraz.sPJ?t! i zmńiejszenie nalezności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa
Prowadzona do konta 2O1 zapewnii możliwość ustalenia nalezności izobowiązań kĘowychi zagranicznYch według poszczególnych kontrahento*, rón1o źó1 ;;;; miee owa salda.saldo wn oznacza stan naleznośói i rószczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.
400 - Amońyzacja
Konto 400 słł,lŹY do ewidencji naliczonych odpisów amońyzacji od środków tnłvałych, odktórych odPisY umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amort}.ac!l;i;ń.' 

--
Na stronie Wn konta 400.ujmuje się naliczone odpisy amortyzacyjne, a na stronie Ma konta400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amortyŹacyjnych oraz przeniesienie wkońcu roku salda konta na wynik fin-ansowy.

Konto 400 moze wYkazywaĆ w ciągu. roku obrotowego saldo Wn, ktore wyraza wysokość
PoniesionYch kosztów amońyzacji. Śaldo konta 400 pLenosi się w końcu róku obrotowego
na konto 860_

800 - Fundusz jednostki



Słuzy do ewidencji równowańości majątku tnłałego i obrotowego jednostki i ich zmian.

Ewid-encję szczegółową prowadzi się według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu
jednostki.'Ewideńa szĆzegółowa prowadzona do konta 800 zapewnia możliwoŚÓ ustalenia
'przyczyn 

zwiększeń i zmniójszeń funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku

saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

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

Konto Ót o .ł,rzy do ewidencji dotacji budzetowych, płatności z budzetu Środków euroPejskich

oraz środków z budżetu na inwestycje. Na stionie Wn konta 810 ujmuje się równowańoŚĆ

wydatków dokonanych puez jednostki budzetowe ze środków budzetu na finansowanie:

śiodków tnruałych w budowie, zakupu środków tnłaĘch oraz wańoŚci niematerialnYch i

prawnych. Naitronie Ma konta 810 ujmuje się pzeksięgowanie, w końcu roku, salda konta

810 na konto 800. Na koniec roku konto 810 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 korespondencji z kontem

4}o,4o1,4o2,4a3,404,4o5,409,410,411;- wańoŚĆ sprzedanych materiałów w cenie zakupu
lub nabycia w korespondencji z kontem 760.Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu

roku ońrotowego sumę: uzyskanych przychodów w korespondencji z PoszczególnYmi
kontami zespołu Saldo konta 860 wyraza na koniec roku obrotowego wynik finansowY
jednostki, saido Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo pzenoszone jest w roku

następnym, pod datą pzyjęcia sprawozdania finansowego, na konto 800.

Dopuszcza się stosowanie na potrzeby ewidencji księgowej Projektu również innYCh kOnt niŻ

wskazanych powyzej zgodnie z obowiązującymi potrzebami w oparciu o obowiązujące
przepisy w ww. zakresie.

PMECHo\^/Y1^/AN l E l ARCH lwl ZACJA Do KU M E NTAOJ l KS l ĘGoWEJ

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

2. Wszystkie oryginalne dowody źródłowe, w tym dowody księgowe dotyczące realizacji

erojót<tu będą przechowywane w oddzielnych teczkach lub segregatorach.
3. Dowody isięlowe ewidencjonowane w księgach rachunkowych Uzędu GminY

Bańniczka i dokumentujące wydatki poniesione przez Gminę Bańniczka, dotYczące

realizowanego pĄektu przechowywane będą w Referacie FinansowYm Uzędu.
4. po zakończeniu róalizacji Projektu pżez Gminę Bańniczka i rozliczeniu finansowYm,

dowody księgowe projektu oraz wszelka Q.okumentacja związane z Projektem, jego

rozliczeniem i sprawozdawczością zostanie przekazana do archiwum zakładowego
' znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy Bańniczka.
5. Do(umentacja dotycząca realizacji Projektu przez Gminę Bańniczka pzechowYwana

będzie w aróhiwum zakładowym Urzędu, przy uwzględnieniu zasad wskazanYch Po w

umowie o dofinansowaniu po jej podpisaniu.
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Załączn|kNr2

doZarządzeniaNr 42t18

Wójta Gminy Bańniczka

z dnia 10 sierpnia 2018 r.

ZASADY (PoLITYKA) McHUNKoWoŚcl DoTYcącE PRoJEKTU
, Budowa ogólnodostępnych siłowni zewnęt]znych w Gutowie, Łaszewie, Nowych

_ Świerczynach i Radoszkach

ZASADY OGÓLNE

1, Celem Prowadzenia rachunkowoŚci jest wierne i zetelne przedstawienie sytuacjimajątkowej ifinansowej PĘektu .2, !_1 rytrzebY realizaĄi Projóktu wykozystywany jest rachunek bankowy 65 1020 50240000 110200100842.
3, Beneficjentem Środków finansowanych z Unii Europejskiej w zakresie realizaĄi pĄektu

na Podstawie złozonego wniosku o dofinansowanie jest Gmina Bartniczka.4, Księgi rachunkowe Prolektu prowadzone będą w sieozibie Uzędu Gminy Bańniczka wReferacie Finansowym.
5, Ewidencja księgowa Projektu prowadzona będzie w sposób umozliwiający identyfikację
^ po9zczególnych operacji kśięgowych związanych z projektem.
6, Księgi rachunkowe PiowaóŹonó będą kompuLrowo z zastosowaniem programukomputerowego ,,FKB+.
7 - Dokumentacja dotycząca projektu_ wyodrębniona będzie za pomocą kodurac_hunkowego .księgowego nr 36 dla operacji dotyczących zadania: BudowaogólnodostęPnych siłowni zównętrznych w GutowiÓ, Łaszewie,'Ńowych il;*r;;;jRadoszkach,
8, WYbranie nazwY zadania - kodu rachunkowego księgowego pozwoli na wyodrębnienie
^ Łsz.y9tkici operacj i kĘg owy ch związany ch z iealizalią Póetiu.9' Ewidencja księgowa erÓleriu prowiozona będzie ń sposób umozliwiający identyfikacjęzadania, zgodnie ? klasyfikacją budzetową określbną w ,oróołń."niu MinistraFinansów w sPrawie szczegółóńej klasyfikacji Jochodów, wydatków, przychodów irozchodów oraz środków pochodząiych zó zraieł zagranicznycń.
10, W Planie finansowYm Uzędu Cminy Bartniczka wybatri na realizację projektów będąklasYfikowane W dz- 926 - Kulturi fizyczna, ,oła=. 92601 - ooierty sportowe, w

PTlgl{ie majątkowYm 605 z czwartącyirą 0, a w części podlegającej dófinansowaniu zRPOWP na lata 2O14-2O2O według umowy jaka zostanie podpisa n^ . |Ż' or^-=-;:;;;;cyfrą 9 obejmującą wkład własny gńiny.

OPIS l KONTROLA DOKUMENTOW KS|ĘGOWYCH

1, Re_alizacja wYdatków następować będzie zgodnie ze złożonymi wnioskiem odofinansowanie, PodPisanymi'umowami aneksimi i harmonogramarni, na podstawie
^ 91awidłowo wYstawionych, opisanych izatwierdzonych dokumeniów księjowych.2, PłatnoŚci nastęPowaó będą w iormie nezgotO;r;wej - pzelewem na podstawie

dokumentów księgowYch stanowiących poOsńwę dokonania pzelewu. potwierdzeniem

^ dokonania zapłaty będzie wyciąg Uanrowy.3, DowodY nie zawierające błędów, plawidłówo opisane pzekazywane będą niezwłoczniedo Referatu Finansowego Uzędu Gminy Bartniczka.4, Kontrola rnerytoryczna dowodów księgowycn polejae będzie na sprawdzeniu, czy danezawańe w dowodach księgowych są zgodne i zawańą umową o dofinansowanie



/

Projektu i umową z wYkonawcą zadania, harmonogramem rzeczowo -finansowy m oraz
Pod względem zgodnoŚci z ustarłą Prawo zamóiwień publicznych. Sprawdzone podwzględem merYtorycznYm dokumenty zatwierdza do wypłaty woj,t cmińy lub SekretazGminy.

5, Kontrola formalno -rachunkowa dokumentów polegać będzie na sprawdzeniu, czydokumentY zawierĄą WYmagane elementy, są r,vystawione prawidłowo i czy niezawierają, błędów rachunkowych. Dowodeń prawiółowości w tym zakresie będzieopisanie faktury lub innego dokumentu księgowego oraz podpis.6, WszYstkie orYginałY faktur/dokumentów ksi§govvicn Ó równowaznej wańości dowodowejdotYczące Projektów muszą byc opisań w sposób umozliwiający jednoznaczne
_ identyfikowanie zwN.projektami.
7, W PzYPadku braku miejsca na fakturze opis dokumentu moze być spoządzony nazalączonej karcie tnruale przypisanej do dokumentu źródłow"go. W tyń pzypadku nadokumencie ŹródłowYm zamieszcza się informację o treści ,,fóktura/d'okument zawierazałącznik nr...".

OBlEG DOKUMENTOW

1, CałoŚĆ koresPondencji _dotyczącej .plojektu wpływa do kancelarii ogólnej izostajeprzekazana Wójtowi lub Sekretarzowi Gminy. -v-
2, Następnie pzekjerowywana jest do kierońników referatów lub bezpośrednio do osób
^ .o_9po*]edzialnych za realizaĄę projektu.
3, WÓjt GminY Bańniczra powółu;e komisję do pzeprowadzenia odbioru, a następniewdraza procedury odbioru.
4

o.

Po otrzYmaniu faktury za zrealizowany projekt następuje procedura sprawdzaniawYstawionYch faktur Pod względem łnerytorycznym, formalno - rachunkowym orazzatwierdzenie do *yĘlltv przezWójta Gminy girtniózra i Skarbnika Gminy.Faktury, ProtokołY odbioru, wyciągi bankońe or", urÓ*y powinny zostać oznaczone ioPisane zgodnie z zasadami 'opisywania faktur lub innych dokumentów księgowlch
za leca n ym i przez l.J ząd M a rszałkows k i woj ewodztwa kuj iws ko-pom o rs kie g o.SPrawdzone i zatwierdzone do wypłaty faktlry pzel<izyńane są do realizacji (płatności),

EWIDENCJA KS|ĘGoWA DoKUMENToW l oPEMcJl F|NANSoWYCH.

1, EwideĘi księgowej dokonuje się w oparciu o Zakładowy plan Kont stosowany wUrzędzie GminY Bańniczki poprzez załozenie oJręnnLgo 
- roJu rachunkowegoksięgowego w ,programie komputerowym FKB+ dla 

'kazóego 
konta księgowegodotyczącego projektu

2, Numery ewidencYjne dokumentów księgowych nanoszone są odręcznie w sposób tnłaływ prawym górnym rogu.

konta bilansowe

011 - Środki truvałe

Konto 011 słuŻY do ,ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wańości początkowej
PodstawowYch Środków tnłałych. Na stronie Wn konta 011 ujmuje się zwiększenia, a nastronie Ma_ zmniejszenia stanu i wańości początkowej środków trwałyih. Konto 011 mozewYkazYwaĆ saldo Wn, które oznaczastan środków tnłałych w wańościioczątkowej.
071 - Umorzenie Środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych



Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wańości początkowej środków tnrałych, które
podlegają umorzeniu według stawek amońyzacyinych stosowanych przezjednostkę.

Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400. Na stronie Ma konta
071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wańości początkowej
środków tnrvałych. Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które v,lyraża stan umozenia
wańości środków tnłałych.

080 - Środki trwałe w budołvie (inwestycje)

Konto 080 słuzy do ewidencji kosztów środków tnłałych w budowie oraz rozliczenia kosztów
środków tnuałych w budowie na uzyskane efekty. Konto słuzy także rozliczeniu zakupu
gotowych środków trwałych do czasu przyjęcia do uzytkowania. Na stronie Wn konta 080
ujmuje się m.in. wańość zakupionych gotowych środków tnłałych do rozliczenia oraz koszty
zakupu powiększające ich wańość. Na stronie Ma konta 080 ujmuje się m.in. wańość
uzyskanych efektów inwestycyjnych. Konto 080 moze wykazywać saldo Wn, które oznacza
wańość kosztów środków tnłałych w budowie i ulepszeń i wańośó środków tnłałych
zakupionych, lecz nie przyjętych do uźytkowania.

130 - Rachunek bieżący jednostki

Słuzy do ewidencji stanu środków pieniężnych oraz obrotów na rachurtku bankowym
jednostki budżetowej z tytułu wydatków i dochodów (wpływów) budżetowych. Na stronie Ma
ujmuje się:

. zrealizowane wydatki budżetowe, w tym również środki pobrane do kasy na realizację
wydatków budzetowych (ewidencja szczegółowa według podziałek klasyfikacjiwydatków
budżetowych), w korespondencji z właściwymi kontami zespołu 1,2,4,7 lub 8,

. wplywy z tytułu zwrotu wydatków dokonane w tym samym roku, w którym je poniesiono.
Konto 13O moze wykazywać saldo Ma, które oznaczazrealizowane wydatki budżetowe
jednostki_ §aldo konta 130 ulega likwidacji przez roczne przeniesienie na podstawie
sprawozdań budzetowych zrealizowanych wydatków budżetowych na konto 800.

201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami

Konto 201 sfuży do ewidencji rozrachunków i roszczeń krajowych i zagranicznych z tytułu
dostaw, robót i usług, w tym również zaliczek na poczet dostaw, robót i usług oraz kaucji
gwarancyjnych. Konto 201 (strona Wn) obciąża się za powstałe nalezności i roszczenia oraz
spłatę i zmniejszenie zobowiązań. Stronę Ma konta 201 uznaje się za powstałe
zobowiązania oraz spłatę i zmniejszenie należności i roszczeń. Ewidencja szczegółowa
prowadzona do konta 201 zapewnia mozliwość ustalenia należności i zobowiązań kĘowych
i zagranicznych według poszczególnych kontrahentów. Konto 201 może mieć dwa salda.
Saldo Wn oznacza stan nalezności i roszczeń, a saldo Ma - stan zobowiązań.

400 - Amońyzacja

Konto 400 słuzy do ewidencji naliczonych odpisów amońyzacji od środków tnruałych, od
których odpisy umorzeniowe są dokonywane stopniowo według stawek amońyzacyjnych.

Na stronie Wn konta 400 ujmuje się naliczone odpisy amońyzacyjne, a na stronie Ma konta
400 ujmuje się ewentualne zmniejszenie odpisów amońyzacyjnych oraz pzeniesienie w
końcu roku salda konta na wynik finansowy.

Konto 400 moze wykazywać w ciągu roku obrotowego saldo Wn, które wyraza wysokoŚĆ
poniesionych kosztów amońyzacji. Saldo konta 400 pzenosi się w końcu roku obrotowego
na konto 860.

800 - Fundusz jednostki

Słuźy do ewidencji równowańości majątku tnłałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Ewidencję szczegółową prowadzi się według tytułów zwiększeń i zmniejszeń funduszu



jednostki. Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 zapewnia mozliwośó ustalenia
przyczyn zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki. Konto 800 wykazuje na koniec roku
saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.

Konto 810 - Dotacje budżetowe, płatnościz budżetu środków europejskich oraz Środki
z budżetu na inwestycje

Konto 810 służy do ewidencji dotacji budzetowych, płatności z.budżetu środkow europejskich
oraz §rodkow zbudżetu na inwestycje. Na stronieWn konta 810 ujmuje się równowańoŚĆ
wydatków dokonanych pzez jednostki budżetowe ze środków budżetu na finansowanie:
środków tnłałych w budowie, zakupu środków irwałych oraz wańości niematerialnych i

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

860 - Wynik finansowy

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

400,401 ,402,403,404,405,409,410,411;- wańość spzedanych materiałów w cenie zakupu
lub nabycia w korespondencji z kontem 760.Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu
roku obrotowego sumę: uzyskanych pzychodów w korespondencji z poszczególnymi
kontami zespołu Saldo konta 860 wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy
jednostki, satdo Wn - stratę netto, saldo Ma - zysk netto. Saldo przenoszone jest w roku
następnym, pod datą przyjęcia. sprawozdania finansowego, na konto 800.

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

PRZECHO\Ą/nĄANlE l ARCH|WIZACJA DoKUMENTACJ| KSlĘGoWEJ

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

2, Wszystkie oryginalne dowody źródłowe, w tym dowody księgowe dotyczące realizacji
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 Uzędu.

4. Po zakończeniu realizacji Projektu pżez Gminę Bańniczka i rozliczeniu finansowym,
dowody księgowe Projektu oraz wszelka dokumentacja związane z Projektem, jego
rozliczeniem i sprawozdawczością zostanie przekazana do archiwum zakładowego
znajdującego się w siedzibie Urzędu Gminy Bańniczka,

5. Dokumentacja dotycząca realizacji Projeklu pzez Gminę Bańniczka pzechowywana
będzie w archiwum zakładowym Urzędu, przy uwzględnieniu zasad wskazanych po w
umowie o dofinansowaniu po jej podpisaniu.

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 systernu dostarczonĄ przez producenta programu.



ocHRoNA ZBloRoW KS!ĄG RACHUNKo\^/YCH
Ochronę Przed dostęPem osób nieupoważnionych zapewniają sprawd zone zabezpieczeniapomieszczeń, w których. pzechowywane są zbiory księgowe. stosuje się programantYwirusowY- SzczególĘ_ ochronie poddane Śą, ."ń", bazy danych i księgowy systeminformatYcznY, koPie zapisów księgorrych, dowody k"i|go*", dokumentacja, dokumentacjaopisująca przyjęte zasady rachuniówości.

,


