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BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO

z dnia  14 grudnia2017 r.

w     sprawie     zasad     rachunkowoSci          stosowanych           przy     realizacji     projektu
wsp6Ifinansowanego    przez    Unie    Europejska    w    ramach    Regionalnego    Programu
Operacyjnego   Wojew6dztwa  Zachodniopomorskiego  2014-2020  o  nazwie  ,,  Przebudowa
magazynu solnego i utworzenie w him muzeum regionalnego,,

Na podstawie art.10 ust.2 ustarvy z dnia 29 vIZeSnia 1994 r. o rachunkowofci ( Dz. U. z
2017 r. poz. 2201  , 2342 ) oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finans6w  z dnia 13 vIZeSnia
2017 r.  w sprawie rachunkowoSci oraz plan6w kont dla budZetu pahstwa, budZet6w jednostek
samorzadu  ter)rforialnego,  jednostek  budzetovych,   samorzadolvych  zaklad6w  budZeto\vych,
pahstwolvych funduszy celo\vych oraz pahstwovych jednostek budzetovych majapych siedzibe
poza   granicami   Rzeczypospolitej   Polskiej   (   Dz.U.   z   2017   r.   poz.1911),   w   zwiqzku   z
przystapieniem   przez Gmine Drawsko Pomorskie do realizacji projektu   wsp61finansowanego
przez   Uni?   Europejska   w   ramach   Regionalnego   Progranlu   Operacyjnego   Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego  2014-2020  o nazwie ,, Przebudowa magazynu solnego  i utworzenie w
him muzeum regionalnego,, zarzadza sic co nastepuje:

§  1.  Wyodrebnia  sic  ewidencje  ksiegowa  dla  cel6w  realizacji  projektu  wsp61flnanSOWanegO
przez   Unie   Europejska   w   ramach   Regionalnego   Programu   Operacyjnego   Wojew6dztwa
Zachodniopomorskiego 20 1 4 -2020 zwanego dalej projektem.

§    2.  1.  Ustala  si?    Zaklado\vy  Plan  Kont  dla  projektu  zgodnie    z  zalapznikiem    Nr  1   do
niniej szego zarzadzenia.

2.   Przyjmuje   sis   zasady   fiunkcjonowania   kont   zgodnie   z   zasadami   ustalonymi   w
rozporzadzeniu   Ministra   Rozwoju   i   Finans6w      z   dnia   13   vIZeSnia   20117   r.   w   sprawie
rachunkowoSci   oraz   plan6w   kont   dla   budZetu   pahstwa,   budZet6w   jednostek   samorzqdu
terytorialnego, j ednostek.budZeto\vych,  samorzqdo`vych zaklad6w budZeto\vych,  pafistwo\vych
funduszy   celo\vych   oraz   pahstwolvych   jednostek   budZeto\vych   majacych   siedzibe   poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2017 r. poz. 191 1).

§   3. Wprowadza sic insrfukcj? obiegu   i przechowywania dokument6w dla projektu zgodnie z
zalapznikiem Nr 2 do niniejszego zarzadzenia.

§   4.     Ustala sic  zasady prowadzenie rachunkowoSci oraz melody \vyceny aktyw6w i pasyw6w
dla projektu zgodnie z zalapznikiem Nr 3 do niniej szego zarzadzenia.

§  5. Zarzqdzenie wchodzi w  Zycie z dniem podpisania.



Zalacznik Nr 1
do Zarzadzenia Nr 206/20 17
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2017r.

Zakladowy  Plan  Kont
dotyczqcy ewidencji proj ektu wsp6lfimansowanego przez Unie Europejskq w ramach

regionalnego Progro[mu Operacyjnego Wojew6drtwa Zachochiopomorskiego 2014 - 2020 o
nacwie " Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeurm regtonalnego".

I.          Konta budZetu gminy

1 33- Rachunek budzetu
223 - Rozliczenie \vydatk6w budZetolvych
240- Pozostale rozrachunki
90 1 - Dochody budzetu
902- Wydatki budzetu
960- Skumulowane lvyniki budzetu
96 1 - Wynik \vykonania budzetu

Opts ksiegowch w Organie

L.p. TreS6 WIN MA
1. Przelew Srodk6w z budZetu na \vydatki zwiazane z realizacjq

223 133projekt6w   na   \vyodrebniony   rachunek   banko\vy   projektu
( Srodki wlasne)

2. Wplyw   Srodk6w   (zaliczki)   z   Instytucji   PoSredniczapej   na 133  035 901
lvydatki   zwiapane   z   realizacjq  projektu   na   `vyodrebniony
rachunek bankowy

3. Rozliczenie \vydatk6w ( zaliczka) 223 035 133  035

4. Kwartalne sprawozdanie j ednostki budZetowej z \vykonania
902 223\vydatk6w budZetolvych proj ekt6w - RB-2 8 S

(rozliczenie \vydatk6w z otrzymanej zaliczki) 902 223 035
5. Zwrot do bud2etu Srodk6w wlasnych przekazanych wiczeSniej

133 901na czasowq realizacj? projekt6w po \xplywie dotacji
rozwojowej na rachunek projekt6w ( zgodnie z umowa)

6. Wplyw naliczonych odsetek od rachunku bankowego 133 901

proj ekt6w
7. Przeniesienie  poniesionych w ciqgu roku \vydatk6w budZetu

961 902pod data 31.12.
8. Przeniesienie zrealizowanych w ciagu roku dochod6w

901 961budzetolvych pod data 3 1.12.
9. Stwierdzony blad w \vyciagu bankolvym 133 240
10. Sprostowanie bledu w \vyciagu banko\vym na podstawie

240 133dokunentu bankowego
ll. Przeksiegowanie pod data zatwierdzenia sprawozdania z

960 961vykonania budzetu za rok poprzedni niedoboru  z vykonania
budzetu



II.        Konta j ednostki budietowej

W Urzedzie Miej skim w Drawsku Pomorskim prowadzi sis vyodr?bniona ewidencj?
ksi?gowa  projektu poprzez konta analityczne i osobny rejestr :
1.   Rejestr 035 -  ,,Przebudowa magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum

regionalnego,,
o1 1 - Srodki trwale
013 - Pozostale Srodki trwale
071 - Umorzenie Srodk6w trwalych oraz wartoSci niematerialnych i prawlyCh
072 - Umorzenie pozostalych Srodk6w trwalych, watoSci niematerialnych i prawnych oraz
zbior6w bibliotecznych
o80 -Srodki trwale w budowie (inwestycje)*
1 30- Rachunek bieZacy
130- 001 Rachunek bieZacy
1 3 0- xxx-xxxxx-xxxx-XXOO 1j

edno stki
00000 - Koszty og61ne

1 30- xxx-xxxxx-xxxx-XXOO 1 1 0000 - Przygotowanie dokumentacji projektu
1 30- xxx-xxxxx-xxxx-XXOO 1 20000 - Roboty budowlane, instalacyjne, zwiazane z
przebudo wq infirastrcktury
1 30- xxx-xxxxx-xxxx-XXOO 1 30000 - Nabycie Srodk6w trwalych
1 30- xxx-xxxxx-xxxx-XXOO 14000 1 - Uslugi w zakresie nadzoru i doradztwa - nadz6r
inwestorski
1 30- xxx-xxxxx-xxxx-XXOO 140002 - Uslugi w zakresie nadzoru i doradztwa - nadz6r
ko ns erwatorski
1 30- xxx-xxxxx-xxxx-XXOO 1 50000 - Dzialania informacyjne i promocyjne
20 1 - xxx-xxxxx-xxx-xxxxxxxxxxx - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami
223- 00 1 Rozliczenie lvydatk6w budZetolvych
225- Rozrachunki z budZetami
229- Pozostale rozrachunki publicznoprarme
23 1 - Rozrachunki z tytulu \vynagrodzed
240- Pozostale rozrachunki
402- Usfugi oboe - dzialania informacyjne i promocyjne
800- Fundusz jednostki
8 1 0- Dotacje budZetowe, platnoSci z budZetu frodk6w europejskich oraz Srodki z budZetu na
inwestycj e
860- Wynik finansowy

* Konto funkcjonuje w takim samym uldadzie jak konto \vydatkowe ,, 1 30 - Rachunek
bieZqcy j ednostki

Opts ksiegowch w Jednostce

L.p. Tref6 WIN MA
1. Wplyw   Srodk6w   z   budZetu   na   \vydatki   zwiapane   z

130 223realizacjq  projektu  na  \vyodrebniony  rachunek  banko\vy
projektu  (Srodki wlasne 1 00% wartoSci proj ektu)

2. Ksiegowanie fcktury/rachunku za towary i ustugi 080,402 201

3. Zaplata falctury/rachunrfu za towary i uslugi na podstawie 201 130

WB
4. Ksiegowanie r6\unowartoSci vydatk6w budZeto\vych na 810 800

sflnanSOWanie inWeStyCji na POdStaWie WB



5. Wplyw dotacj i rozwojowej na \vyodr?bniony rachunek
130 223proj ektu

6. ZvIOt dOtaCj i dO budZetu - refundacja koszt6w
223 130kwalifikowalnych przekazanych Srodk6w wlasnych

7. Ksiegowanie odsetek od Srodk6w zgromadzonych na
l30 240lvyodrebnionym rachunku banko\vym na podstawie WB

8. Przekazanie odsetek na rachunek budzetu na podstawie 240 130
WB

9. Stwierdzony blqd w \vyciagu banko\vym, \xplyw Srodk6w 130 240
na pobranie prowizji za prowadzenie rachunku bankowego

10. Sprostowanie bledu w \vyciagu banko\vym na podstawie
240 130dokumentu bankowego, pobranie prowizj i za prowadzenie

rachunku bankowego
ll. Przeniesienie na koniec roku obrotowego wielkoSci konta 800 810

810 na podstawie PK
12. Przeksi?gowanie na koniec roku koszt6w proj ektu - 860 402

dzialania infiormacyjno - promocyjne
13. Przeksi?gowanie  na koniec roku zrealizowanych

223 800\vydatk6w budZeto\vych na podstawie PK
14. Wyksiegowanie koszt6w inwestycj i na podstawie OT do 800 080

jednostki 001 071 011

15. Przeksiegowanie \vyniku finansowego na podstawie PK na 800 860
fundusz jednostki pod data przyjecia sprawozdania
rO CZne gO

Ill.       Kontapozabilansowe

980- Plan finanso\vy \vydatk6w budZeto\vych
998- ZaangaZowanie \vydatk6w budZeto\vych roku bieZqcego
999- ZaangaZowanie  \vydatk6w bud2eto\vych przyszlych lat

1.    Kwoty zatwierdzonego planu flnanSOWegO \vydatk6w oraz jego korekty dokonuje si? na
podstawie   uchwal i zarzqdzeh, z tym ze zwi?kszenie zapisem dodatnim a zmniejszenie
zapisem ujemnym (\hIN 980)

2.   WatoS6 zrealizowanych \vydatk6w ksi?guje sic na koniec miesiqca (MA 980)
3.    ZaangaZowanie  \vydatk6w    planu  flnanSOWegO  rOku  bie2apego,  czyli  wartoS6  um6w,

decyzji   i   innych   postanowieh,   kt6rych   \vykonanie   pociqgnie   za   sobq   koniecznoS6
dokonania   \vydatk6w   w   danym   roku      oraz   korekty   w   ciqgu   roku   budZetowego
powodujace  zmniej szenie zaangazowania na skutek zmiany warto5ci podpisanych um6w
- zapis na czerwono na podstawie PK  ( MA 998)

4.   R6wnowartoS6   dokonanych   \vydatk6w   budZeto\vych   w   danym   roku   budZeto\vym
ksi?gujemy na podstawie PK ( \hIN 998)

5.   ZaangaZowanie \vydatk6w budZeto\vych  przyszlych lat ksieguje sic na podstawie um6w,
decyzji    i    innych   postanowieh,    kt6re    b?dq   realizowane    ze    Srodk6w   vydatk6w
budzeto\vych przyszlych lat ( MA 999)

6.    Ksiegowah na kontach 980 , 998 i 999 dokonuje sic zgodnie  z klasyfikacja budZetowa.



ZalacznikNr 2   do
do Zarzadzenia Nr 206/2017
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 14  grudnia2017r.

Instrukcja obiegu) kontroli  i przechowywania  dokument6w
projektu wspdlfinansowanego przez Unie Europejskq w ro[mach regionachego Programu
Operacyjnego Wojew6drtwa Zachodniopomorskiego 2014 - 2020 o nazwie » Przebudowa

magazynu solnego i utworzenie w nim muzeum regionalnego,,.

I. OBIEG DOKUMENTOW

1.   Jednostkq  realizujqca projektjest Urzad Miejski w Drawsku Pomorskim.
2.   Do podstawo\vych  dokument6w zwiazanych z projektanli dOflnanSOWanymi Ze Srodk6w

Unii Europejskiej naleZa :
1)   \uniosek o dofinansowanie projekt6w,
2)   umowa o doflnanSOWanie PrOjekt6w
3)   sprawozdanie z realizacji projekt6w
4)   uniosek o platnoS6,
5)   dokumenty potwierdzajqce poniesienie \vydatk6w ( we|unetrzne i ze|unetrzne)

3.   Dokumentami   potwierdzajapymi   poniesienie   lvydatk6w   w   projektach   sq  wszystkie
dokumenty  flnanSOWO-kSiegOWe,   na  POdStaWie  kt6rych  ewidencjonuje   sis  koszty  w
systemie ksiego\vym jednostki realizujapej  projekty i  dokonuje platnoSci w   zwiqzku z
realizacja tego projektu.  W zaleZnoSci od rodzaju \vydatku proj ektowego, dokumentami
potwierdzajapymi jego poniesienie  sa:

1)   fcktury VAT,
2)   polecenia ksi?gowania,
3)   noty ksiegowe,
4)   wyciagi bankowe,
5)   umo\vy i zlecenia zawarte z dostawcami  uslug lub towar6w,
6)   dokumenty      przetargowe,  jeSli   dany   \vydatek   zostal   poniesiony   zgodnie   z

procedurani przewidzianymi w ustawie - Prawo zam6wieh publicznych.
4.   Dowhd ksiego\vy jest dokumentem stwierdzajacym dokonanie operacji gospodarczej lub

flnanSOWej  W OkreSlonym czasie  i miejscu i  stanowi podstave  do  zaksiegowania go  w
\vyodrebnionej ewidencj i ksiegowej dla realizowanego proj ektu.

5.   KaZdy badany dow6d ksi?go\vy powinien cechowa6:
a)   dokunlentalnOS6 zaistniafych zdarzeh i stan6w,
b)   tlwaloS6 \xpisanej treSci i liczb,
c)   rzetelnoS6 danych ( dane   na dowodzie musza odzwierciedla6 stan fcktyczny , realnie

istniejqcy)>
d)   kompletnoS6 danych,
e)   chronologicznoS6 vystawionych kolejno dowod6w ksiegovych,
I)    systematycznoS6 numerowania dowod6w ksi?govych,
g)   popraunoS6 formalna,
h)   poprawno;6    merytoryczna    tj.    zgodnoS6    przedmiotowa    ,    cenowa,    podatkowa,

odpowiedzialnoS6 zastosowania miar,
i)    poprawnof6 rachunkowa tj. zgodnoS6 obliczeh rachunko\vych ze stanem falrtycznym i

zasadami matematyki ,



j)    podmiotowoS6  dowodu  ksiegowego  (  kazdy  badany  dow6d  ksiego\vy  musi  zawiera6
dane   o   podmiocie   lub   podmiotach   uczestniczacych   w   operacji   gospodarczej   lub
finansowej.)

6.   Po    otrzymaniu    faktur    za   realizowany    projekt   nastepuje    procedura    sprawdzenia
\vystawionych faktur pod wzgledem merytorycznym i fiormalno- rachunko\vym.

1. Przygotowanie dokumentu do kontroli mer)rforycznej przez upowaznione osoby
dokonuje pracownik zajmujacy si? sprawq.
Przygotowanie dokumentu polega na :

a)   opisie dokumentu,
- numer i data decyzji o dofinansowanie projektu.
- infiormacja o wsp6Iflnansowaniu projektu,
- opatrzenie dokumentu pieczatkami z logo nadanymi dla realizacji projektu
-  nazwa  zadania  zgodnie  z  zatwierdzonym  \unioskiem  o  dofinansowanie,  w  ramach
kt6rego \vydatek jest ponoszony )

b)   opisie operacji gospodarczej  ;
- nazwa `vydatku oraz z jakiego tytulu \vynika / ur umo\vy z dnia, ur zlecenia z dnia/
- potwierdzenie dostarczenia dosta\vy, \vykonania uslugi, odbiorze uslugi dosta\vy),
-  potwierdzenie  dokonania  operacji  gospodarczej  zgodnie  z  przepisami  usta\vy  Prawo
zam6wieh publicznych.
2. Kontrola formalno-rachunkowa polega w szczeg6lnoSci na sprawdzeniu czy:
-  dow6d ksi?go\vy posiada cechy \vymienione w pkt 5.
-   czy   dokonano   kontroli   mer)rforycznej   tj.   czy   dow6d   ksiego\vy   jest   opatrzony

odpowiednia  klauzula  o  dokonaniu  tej   kontroli  oraz  czy  \vynik  dokonania  kontroli
mer)rforycznej   umozliwia   prawidiowe   uj?cie   zdarzenia   gospodarczego   w   ksiegach
rachunkowych.
a)   zadaniem  kontroli  fiormalno-  rachunkowej  jest  niedopuszczenie  do  zcksiegowania

dokumentu posiadajapego wady fiormalne i merytoryczne.
b)   kontroli formalno-rachunkowej  dokonuje praco\unik  upowazniony przez kiero\unika

jednostki.
c)   do kontroluj acego pod wzgledem fiormalno-rachunko\vym naleZy r6wnieZ:

- przygotowanie dowodu ksiegowego do zatwierdzenia, poprzez umieszczenie piecz?ci
z klauzulq zatwierdzajacq kwote na kt6rq opiewa dow6d, liczbe)  slo\unie oraz zadbanie o
to  by  dow6d ksiego\vy  zostal zakwaliflkowany  i  zatwierdzony  ( przed ksiegowaniem )
przez osoby upowaZnione.
d)   dekretacje  dokumentu  zgodnie  z  przyjetym  planem  kont  dla  projektu  dokonujq

praco\unicy upowaZnieni przez kierownika j ednostki
7.    Sprawdzone   i   zatwierdzone  do   vyplaty  dokumenty   flnanSOWe  PrZekaZyWane   Sq  dO

realizacji ( platnoSci).
8.   PIatnof6  nastepuje w formie  elektronicznej  z \vyodrebnionego rachunku bankowego  do

realizacji projektu  ( przy zastosowaniu programu pkobiznes) i zatwierdzonego zgodnie z
karta wzor6w podpis6w.

9.   Po  dokonaniu  platnoSci,  pracownik  Referatu  Pozyskiwania  Funduszy     przygotovllje
wniosek  o  platnoS6  vlaZ  Z  nieZbedna  dOkumentaCjq    dO  uZySkania  PlatnoSci  z  Urzedu
Marszalkowskiego Woj ew6dztwa Zachodniopomorskiego i sklada w tej instytucji.

eA/



II. PRZECHOWnrWANIE  DOKUMENTOW

I.   Dokumentacja zwiapana z realizacjq projektu gromadzona jest w segregatorach zgodnie z
zasadami promocj i proj ektu.

2.   Dokumenty flnansowe przechowywane sq w Referacie Planowania BudZetu i Finans6w.
3.   Dokumentacja  z  realizacji  projelrfu  przecho\vywana  bedzie  w  Urzedzie  Miejskim  w

Drawsku Pomorskim u1. Gen. W1. Sikorskiego 41  do dnia 3 1. 12.2023r.



Zalacznik Nr 3  do
Zarzqdzenia Nr 206/20 1 7
Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 14 grudnia 2017r.

Zasady prowadzenia rachunkowo5ci oraz metody 'vyceny aktyw6w i pasyw6w dla
projeklu wsp6Ifinansowanego przez Unie Europejskq w ramach regionainego Programu
Operaeyjnego Wojew6drtwa Zachodniopomorshiego 2014 - 2020 o nazwie " Przebudowa

magaz:gnu solnego i utworzenie w nim museum regionainego,,.

1.   Dokumentacja  okreSla  zasady  rachunkowoSci  obowiazujace  w  Urzedzie  Miejskim  w
Drawsku Pomorskim przy realizacj i

2.   Podstawe opracowania stanowia:
1)   Ustawa z dnia 29 wrzeSnia  1994 roku o  rachunkowoSci  ( Dz.  U.  z 2017 r.  poz.

2342),
2)   Ustawa  z  dnia   27  sieapnia 2009r.  o  flnanSaCh Publicznych  (  Dz.  U.  z 2017  r.

poz.2077),
3)   Rozporzadzenie  Ministra  Rozwoju  i  Finans6w    z  dnia  13  vIZeSnia  2017  r.  w

sprawie   rachunkowoSci   oraz   plan6w   kont   dla   bud2etu   pahstwa,   budZet6w
jednostek  samorzqdu  terytorialnego,  jednostek  budzeto\vych,   samorzado\vych
zcklad6w  budZeto\vych,  pahstwo\vych  funduszy  celolvych  oraz  pahstwo\vych
jednostek   budZeto\vych   majapych   siedzibe   poza   granicami   Rzeczypospolitej
Polskiej  ( Dz.U. z 2017 r. poz.1911),

4)   Rozporzqdzenia   Ministra   Finans6w   z   dnia   2   marca   2010   r.      w   sprawie
szczeg6Iowej  klasyflkaCji  dOChOd6w i lvydatk6w oraz przychod6w i rozchod6w
oraz  Srodk6w pochodzacych ze Zr6ded zagranicznych. (Dz.U. z 2014r. poz.1053),

5)   Rozporzadzenie   Ministra  Finans6w   z   dnia   16   stycznia   2014   r.   w   sprawie
sprawozdawczo5ci budZetowej (Dz.U. z 2016r. poz 101 5 oraz z 2017r. poz. 699).

3.   Celem opracowania niniejszej dokumentacji jest zape\unienie:
- prawidiowo5ci ewidencj i,
- dostosowanie ewidencji do obowiqzujapej sprawozdawczoSci ze\un?trznej i potrzeb
bieZapego zarzqdzania ,

4.   Ksiegi rachunkowe sa prowadzone w oparciu o niZej okreSlone zasady:
1)   zasade jawnoSci - przejawiajapa sis , miedzy innymi podawaniem do publicznej

wiadomoSci   zckresu  zadah  i  uslug  \vykonywanych  lub   Swiadczonych  przez
Urzad, kwot dotacji udzielonych z budzetu pahstwa i budzetu Unii Europejskiej.
Przy  realizacji   zasady  janunoSci   obowiazuje   urzad  zachowanie  przepis6w  o
ochronie danych osobo\vych,

2)   zasade kasowoSci, kt6ra stanowi, iZ dochody i \vydatki budZetu ujmowane sa w
temlinie iCh ZaPIaty niezale2nie od rocznego budZetu, kt6rego dotycza,

3)   zasade  memorialu,   kt6ra  m6wi,  Ze  w  ksiegach  rachunko`vych  naledy  ujq6
wszystkie osiqgniete , przysadajqce na rzecz jednostki przychody i  obciaZajace ja
koszty  zwiapane  z  tymi  przychodami  dotyczace  danego  roku  obrotowego,  nie
zaleznie  od terminu zaplaty.  Do  ksiqg rachunkolvych okresu  sprawozdawczego



naleZy  \xprowadzi6,  w  postaci  zapisu  ,  kazde  zdarzenie,  kt6re  nastapilo  w tym
okresie    sprawozdawczym    a    termin    ich    \xplyvll    POZWala    na    terminOWe
sporzqdzenie     sprawozdah  flnanSOvyCh.   Przyjmuje  sis   >   ze  jezeli   dokument
ksi?go\vy \xplynie do ksiegowoSci do 9-go dnia miesiaca mast?pnego, to ujety jest
w   ksi?gach   rachunko\vych   okresu   sprawozdawczego   kt6rego    dotyczy.    W
sprawozdaniu ( bilansie) rocznym zostaja uj?te  dowody ksiegowe,  kt6re \xplynq
do  ksiegowoSci  do  10  marca roku mast?pnego.  W  zakresie  innych  dokument6w
zachowuje si? chronologie zapis6w. Zasade memorialu zachovI]je Sis W Pelni na
koniec roku w zakresie dochod6w i koszt6w.

4)   Zasade  ostroZnej  wyceny, kt6ra   zgodnie z art.7 ust.1  Usta\vy o rachuIlkOWOSci
m6wi,  iz  poszczeg6lne  skladniki  aktyw6w  i  pasyw6w  vycenia  si?  wedlug  cen
nabycia lub koszt6w \vytworzenie z uwzglednieniem niewqtplivych pozostalych
przychod6w operacyjnych i zysk6w nadz\vyczajnych.

5)   Zasade istotnoSci, kt6ra m6wi Ze  stosuje  sis uproszczenia, jeZeli nie \vywierajq
one    istotnie    ujemnego    \xplyvll   na   ZaSade   jaSnegO,    rZetelnego,    wiemego
przedstawienia sytuacji finansowej.

5.   Ksi?gi rachunkowe prowadzone  sa w jezyku polskim w siedzibie Urzedu Miejskiego w
Drawsku Pomorskim ul. Gen. W1. Sikorskiego 41

6.   Rokiem obrotovym dla projekt6w jest rok kalendarzo\vy. Ksiegi rachunkowe zamyka sis
na   dzieh   kohczqcy   rok   obroto\vy,   tj.   31   grudnia   kaZdego   roku   kt6ry  jest   dniem
bilansovym.
Przyjmuje   sis,   ze   dane   flnanSOWe   Z   realiZaCji   PrOjektu   nieZbedne   dO   SPOrZqdZenia

sprawozdah  flnanSO\vyCh  SPOrZedZa  Sic  na  dZieh  ZamknieCia  kSiqg  raChunkO`vyCh  OraZ  W
terminach okreSlonych przez odr?bne przepisy i wewnetrzne potrzeby Urz?du.
7.   RachunkowoS6 prowadzi sic jednowalutowo : w walucie PLN
8.   Dla realizacji  Projekt6w  zostaly \vyodrebnione  osobne  ksiegi  rachunkowe,  dla kt6rych

kodem rejestru jest  numer 035.
Wyodrebniona ewidencj a  ksiegowa obejmuje:

1)   dzie-iki
2)   konta ksi?gi g16\unej - syntetyka,
3)   konta ksiqg pomocniczych - ewidencja analityczna prowadzona w przekroju klasyflkaCji

budZetowej  )
4)   zestawienie obrot6w i sald ksiegi g16\unej oraz sald ksiqg pomocniczych,
5)   \vykaz skladnik6w aktyw6w i pasyw6w ( inwentarz)
Ksi?gi  rachunkowe  prowadzone  sa w  spos6b  bieZacy>  przy  zape\unieniu  ich bezblednoSci,
rzetelnoSci i sprawdzalnoSci.
Dzienniki prowadzone sq w spos6b nastepujapy:
a)   zdarzenia,  jakie  nastapily  w  danym  okresie  sprawozdawczym  ujmowane  sq  w  nim

chronologicznie,
b)   zapisy   sa   kolejno   numerowane   w   okresie   roku,   co   pozwala   na   ich  jednoznaczne
powiqzanie ze sprawdzonymi i zatwierdzonymi dowodami ksiego\vymi,
c)  sumy zapis6w ( obroty) 1iczone sa w spos6b ciagly)
d)  jego obroty sq zgodne z obrotami zestawienia obrot6w  i sald ksiegi g16wnej.
Ksiega  gI6\una  (  konta  syntetyczne)  prowadzona  jest  w  spos6b  spelniajapy  mast?pujqce
zasady:
a)  podw6jnego zapisu,
b)  systematycznego  i  chronologicznego  rejestrowania  zdarzeh  gospodarczych  zgodnie    z
zasada memorialowq, z \vyjatkiem dochod6w i \vydatk6w, kt6re ujmowane sa w terminie ich
zaplaty) niezaleznie od rocznego budZetu, kt6rego dotycza,
c) powiazania dokonywanych w niej zapis6w z zapisami w dzienniku.

gr/



Ksiegi pomocnicze  (konta  analityczne)  stanowia zapisy uszczeg6Iawiajace  dla \vybranych
kont ksiegi gI6unej.
Konta pozabilansowe pelniq funkcje \vylacznie informacyjno-kontrolnq, a zdarzenia na nich
rejestrowane   nie   powoduja   zmian   w   skladnikach   aktyw6w   i   pasyw6w.   Na   kontach
pozabilansovych   obowiqzuje       zapis   jednokrotny>   kt6ry   nie   podlega   uzgodnieniu   z
dziennikiem ani z innym urzadzeniem ewidencyj nym.
9.   Do \vyceny aktyw6w i pasyw6w stosuje si? zasady okreSlone w ustawie o rachunkowoSci

oraz rozporzadzenia Ministra Rozwoju i Finans6w  z dnia 13 vIZeSnia 2017 r. w sprawie
rachunkowoSci  oraz plan6w kont dla budzetu pahstwa, budzet6w jednostek samorzadu
ter)rforialnego,    jednostek    budZetovych,    samorzqdo\vych    zaklad6w    budZetovych,
pahstwo\vych funduszy  celo\vych oraz pahstwo\vych jednostek budzeto\vych majacych
siedzibe poza granicami Rzecz)pospolitej Polskiej.

1)   Srodki trwale pochodzape z zakupu vycenia sis w cenie nabycia, na kt6ra sklada sis cena
zakupu  powiekszona  o  koszty  zakupu  (  koszty  transpolfu,  lvyladunku,   zaladunku,
ubezpieczenia,  oplat notarialnych)  oraz koszty  zwiazane  z  przystosowaniem  skladnika
maj atku do uZytkowania.
Srodki  trwale  wytworzone  we  wlasnym  zakresie  vycenia  sis,  uwzgledniajap  koszty
bezpoSrednie  i poSrednie poniesione  od  momentu rozpoczecia   inwestycji  az  do  czasu
przyjecia Srodka trwalego do uzytkowania.
Srodki trwale na dzieh bilansovy vycenia si? w wartosci poczapkowej pomniejszonej  o
dokonane odpisy amortyzacyjne i umorzeniowe, jak r6\unieZ   o  odpisy z t)rfufu trwalej
utraty ich wartoSci.

2)   NaleZnoSci       lvycenia   si?   na   dzieh   bilanso\vy   w   kwocie   \vymaganej   zaplaty   z
zachowaniem  zasady  ostroznoSci.  Odsetki  od  nale2noSci  i  zobowiazah,  ujmuje  sic  w
ksiegach rachunkolvych w momencie ich zaplaty lub pod data ostatniego dnia kwartalu w
\vysokoSci odsetek naleznych na koniec kwartalu.

3)   Zobowiazania maja charckter kr6tkoterminolvy, czyli dotycza danego roku budZetowego.
Na  dzieh  bilanso\vy  zobowiqzania  \vycenia  sic  w  kwocie  w)magalnej  zaplaty,  czyli
uwzgledniaj ac tckZe odsetki naliczone przez kontrahenta.

4)   Krajowe 5rodki pienieZne ujmuje sic w ksiegach rachunko\vych w wartoSci nominalnej.
10. Rozliczenie   inwestycji,   kt6ra  powstanie   w  ramach  realizowanego   projektu  nastapi

poprzez sporzadzenie przez Referat Pozyskiwania Funduszy dokumentu OT.
Na podstawie  w/w dokumentu ksiegowego nastapi \vyksiegowanie koszt6w inwestycji z
rejestru  035    zapisem  Wn  800/ Ma 080.  Przyjecie  na podstawie  OT nowopowstalego
frodka   t]walego  nastapi  w rejestrze  001  za poSrednictwem programu komputerowego
flrmy  ZETO  Koszalin  "  Majatek trwaly,,,  gdzie  r6\unieZ  naliczane  bedzie  miesieczne
umorzenie.W ewidencji ksiegowej umorzenie bedzie ujmowane raz w roku pod data 3 1
grudnia.
Ksiegi   rachunkowe   prowadzone   sq   przy   uZyciu   komputera   ,   wedfug   systemu
informatycznego o nazwie ,,Gmina" bedacego produktem flrmy ZETO  Koszalin


