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ZARZĄDZENIE NR 162/2011
BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 31 października 2011

Pod

w sprawie wyodrębnienia ewidencji księgowej oraz ustalenia zasad rachunkowości dla
projektu współfinansowanego przez Unie Europejska w ramach Programu
Operacyjnego Kapitał Ludzki o nazwie „ Indywidualizacja procesu nauczania i
wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Drawsko Pomorskie"

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 2009 r.
Nr 152, póz. 1223 , Nr 157 póz. 1241, Nr 165 poz.1316; z 2010r. Nr 47 poz.278; z 201 Ir. Nr
102 poz.585, Nr 199 póz. 1175) oraz rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r.
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 (Dz.U. Nr 128,
póz. 861) w związku z przystąpieniem przez Gminę Drawsko Pomorskie do realizacji
projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki o nazwie „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-
III szkół podstawowych w Gminie Drawsko Pomorskie" zarządzam ,co następuje:

§ 1. Wyodrębniam ewidencję księgową dla celów realizacji projektu „Indywidualizacja
procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych w Gminie Drawsko
Pomorskie" zwanego dalej projektem.

§ 2.1. Ustalam Zakładowy Plan Kont dla projektu realizowanego zgodnie z załącznikiem Nr
l do niniejszego zarządzenia.

2. Przyjmuje się zasady funkcjonowania kont zgodnie z zasadami ustalonymi w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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

§ 3. Wprowadzam instrukcję obiegu i przechowywania dokumentów dla projektu zgodnie z
załącznikiem Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Ustalam zasady prowadzenia rachunkowości oraz metody wyceny aktywów i pasywów
dla projektu zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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