
Zarz~dzenie Nr 51/2019 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 28 sierpnia 2019r. 

w sprawie wyodrf/hnienia ewidencji ksif/gowej oraz ustaleniu planu kont dla powierzonego grantu w 

ramach Programu operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pn. "Ja w internecie. Program 

szkoleniowy w zakresie rozwoju kompetencji cyfrowych". 

Na podstawie przepis6w alt. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowosci (Dz.U 

z 2019r. poz.351), rozporz~dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesnia 2017r. 

w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budietu pans twa, budiet6w jednostek samorz4du 

terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz4dowych zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy 

celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj~cych siedziby poza granicami Rzeczypospolitej 

Polskiej (Dz. U. z 2017r., poz. 191 1 z p6Zn.zm.), w zwi~zku z § 4 pkt 8 U mowy 

o powierzenie grantu or 87/0KII20 19 z dnia 07 maja 20 19r. , zarz~dzam co nast~puje: 

§ 1 

I. 	 Wyodrybniam ewidencjy ksiygow,! w ramach prowadzonych ksi~g rachunkowych jednostki dla 

cel6w realizacji projektu. 

2. 	 Dla potrzeb realizacji projektu zostal otwarty pomocniczy rachunek bankowy dla budzetu Gminy 

Nowe Miasto 0 or 05 8230 0007 0203 5206 2000 0014 w Banku Sp61dzielczym 

w Plonsku Oddzial w Nowym Miescie. 

3. 	 Beneficjentem pomocy jest Gmina Nowe Miasto, realizuj,!ca Projekt za posrednictwem Urzydll 

Gminy Nowe Miasto. 

4. 	 Ksiygi rachllnkowe prowadzone s~ w siedzibie Urzydu Gminy Nowe Miasto, odrybnie dla: 


I) Budietu Gminy Nowe Miasto, zwanym dalej organem. 


2) Urzydu Gminy Nowe Miasto, zwanego dalej urzydem. 


5. Ksiygi rachunkowe dotyczqce realizacji Projektu prowadzone s,! za pomoc~ komputerowego systemll 

"Ksiygowosc budzetowa" Firmy Info-System Roman i Tadeusz Groszek s.j . 

§2 
Wprowadzam plan kont analitycznych dotycz~cych ewidencji zdarzen zwiqzanych 

z realizacjq projektu, dla: 

I. 	 Organu, zgodnie z zal~cznikiem or 1. 

2. 	 Urzydu, zgodnie z zal,!cznikiem or 2. 

§3 

Nadz6r nad wykonaniem zarz'!dzeoia sprawuje Skarbnik Gminy. 

§4 

Zarz'!dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 



Za!<}cznik nr I 
do Zarz<}dzenia Nr 51 /2019 
W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 28 sierpnia 20 19r. 

Wykaz kont organu dotyczllcych ewidencji zdarzen zwillzanych z realizacjll Projektu 
pn. "Ja IV internecie. Program szkoleniolVY IV zakresie rOZlVoju kompetencji cyjrolVych". 

S 

Konto 

AI All 
Nazwa i opis 

133 Racbunek budietu 

133-4 Rachunki pomocnicze - Projekty 

223 

133-4-1 "Ja W internecie" . Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoJu kompetencji 
cyfrowych 
Strona WN- wp1ywy srodk6w pieniyznych na rachunek z tytUfu zaliczki 
Strona MA 

. . 
srodk6w wydatki projektu, zwrot- przemleszczanle na 

nie~korz2'stanych srodk6w 

Rozliczenie wydatkow budietowych 

223-1 Rozliczenie wydatk6w budzetowych - Projekty 

901 

223-1-1 Ja w internecie" . Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoJu kompetencji 
cyfrowy~h 
Strona WN- przemieszczanie srodk6w pieniyznych na wydatki projektu 
Strona MA  wydatki projektu na podstawie sprawozdania Rb-28S urzydu 

Dochody budietu 

901-7 Dochody budzetu - Projekty 

902 

901-7-1 Ja w internecie". Dzia!ania szkoleniowe na rzecz rozwoJu kompetencji 
cyfrowych 
Strona MA  wp-tywy srodk6w pieniyznych na rachunek z tytUfu zaliczki, zwrot 
niewykorzystanych srodk6w 

Wydatki budietu 

902-8 Wydatki budzetu - Projekty 

902-8-1 Ja w internecie". 
cyfrowych 

Dzia1ania szkoleniowe na rzecz rozwOJU kompetencji 

Strona WN  wydatki projektu na podstawie sprawozdania Rb-28S urzydu 

S - konto syntetyczne 
A 1- konto analityczne I rz~du 
A II - konto analityczne 11 rz~du 

wo T 


SlawOmir 



do 
W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 28 sierpnia 20 19r. 

Wykaz kont organu dotyczqcych ewidencji zdarzen zwiqzanych z realizacj~ Projektu 
pn. "Ja w internecie. Program szkoleniowy w rozwoju kompetencji cyfrowych". 

Konto i opis 

225 



c · 


229-7-1-1 

229-8 

229-8-1 

229-8-1-1 

231 

231-6 

231-6-2 

401 

401-3 

401-3-1 

402 

402-2 

402-2-3 

404 

404-2 

404-2-1 

405 

405-2 

405-2-1 

405-2-1-1 

405-2-1-2 

409 

409-4 

409-4-1 

ZUS pracownik - wynagrodzenia 

ZUS platnik - Projekty 

Ja w internecie" . Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
ZUS platnik wynagrodzenia 

Rozrachunki z tytulu wynagrodzen 

Projekty 

Ja w intemecie". Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
Strona WN - przelew wynagrodzenia, potr,!cenia z 
wynagrodzenia 
Strona MA - zobowi'l,zanie z tytulu wynagrodzenia 
ZUZycie material6w i energii 

Projekty 

Ja w internecie" . Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
Strona WN - koszty z tytulu zUZycia materialow 

Uslugi obce 

Projekty 

Ja w internecie". Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
komjJetencli cyfrowych 

Wynagrodzenia 

Projekty 

Ja w internecie". Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kome..etencji cyfrowych 
Strona WN - koszty wynagrodzen 

Ubezpieczenia spoleczne 

Projekty 

Ja w internecie". Dzialania szkoJeniowe na rzecz rozwoju 
kome..etencii ~frowych 
Strona WN  koszty skladek ZUS od wynagrodzen 

Strona WN - koszty skladek ZUS od umow zIecen 

Pozostale koszty rodzajowe 

Projekty 

Ja w intemecie". Dzialania szkoleniowe na rzecz rozwoju 
kompetencji cyfrowych 
Strona WN - pozos tale koszty 

S - konto syntetyczne 
A 1- konto anaJityczne I rz~du 
A II - konto analityczne II rz~du 
A III - konto analityczne III rz~du 


