
Zarz~dzenie Nr 68/AJ2019 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 10 pazdziernika 2019r. 

w sprowie ",yodr~bllieJ1ia e widen cji ksif!gowej oroz uSlaleniu planu kont do realizacji operacji 
"Modernizacja boiska sportowego w Nowym Miesde". 

Na podstawie przepis6w art. 10 ust. 2 lIstawy z dnia 29 wrzesnia J 994r. 0 rachunkowosci (Dz.U 
z 2019r. poz.35J), rOlporzl}dzenia Minish-a Rozwoju i Finans6w z dnia I3 wrzeSnia 20)7r. 
w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetll panstwa, budietow jednostek samorZ4du 
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorZijdowych zakladow budz.etowych, panstwowych fundusZy 
celowych oraz panstwowych jednoslek budzetowych majl}cych siedzib<; poza granicamj Rzeczypospolitej 
Polskiej (Oz. U. z 2017r., poz. 1911 z poin.zm.), w zwiqzku z § 5 pkt 12 Umowy 
o przyznaniu pomoey Nr 0 I 346-6935-UM712232/18 z dnia 14 maja 2019 roku., 7..al"U}dzam co nast~puje: 

§ J 

I. 	 Wyodrybniam ewidencjer ksiygow'l \II ramaeh prowadzonych ksil}g rachunkowych jednostki dla 
cel6w realizacj i operacj i w ramach poddzialania "Wsparcie na wdraianie operacj i w ramach strategi i 
rozwoju lokalnego kierowanego przez spolecznosC" w ramach dzialania "Wsparcie dla rozwoju 
lokalnego w ramaeh inicjaty\-vy LEADER" objytego Programem w zakresie rozw6j og61nodostypnej 
i niekomercyjnej infrastruktury tUl)'stycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej. 

2. 	 Beneficjentem pomocy jest Gmina Nowe Miasto, realizuj'lca Projekt za posrednictwem Urz~du 
Gminy Nowe Miasto. 

3. 	 Ksi<;gi rachunkowe prowadzone Sl} w siedzibie Urzerdu Gminy Nowe Miasto, odr«bnie dla: 

1) Budzetu Gminy Nowe Miasto, zwanym dalej organem. 

2) Urzydu Gminy Nowe Miasto, zwanego dalej urzydem. 


4. Ksiygi rachunkowe dotycz'lce realizacji prowadzone Sq za pomocq komputerowego systemu 
"Ksiygowosc budze1owa" Finny Info-System Roman i Tadeusz Groszek sj. 

§2 

Wprowadzam plan kont analitycznych dotycz<lcych ewidencji zdarzen zwiqzanych 
z realizacj<j projektll, dla: 

I. 	 Organu, zgodnie z zalqcznikiem nr I. 
2. 	 Urzydu, zgodnie z za1lJcznikiem nr 2. 

§3 

Nadz6r nad wykonaniem zarzqdzenia sprawuje Skarbnik Gminy. 

§4 

Zarzl}dzenie wchodzi w Zycie z dniem podjycia. 

Slawnmi f)oriu.yz ZaI~d:i 

http:f)oriu.yz


Zal<\cznik nr I 
do Zarzqdzen ia N r 681 A/2 019 

W6jta Grniny Nowe Miasto 
z dnia 10 paidziemika 20 19r. 

Wykaz kont organll dotycz~cych ewidencji zdarzen zwil}zanycb z realizacjl) operacji: .,Moriernizacja 

hoixko sporlowego w Nowym Miescie" - etap zadania objytego Wieloletniq PrognoZll Finansow<\ 

pn: "Budowa boiska sportowego w Nowym Miescie wraz z zagospodarowaniem terenu" . 

Konto 
Nazwa i opis 

Al 

133 
S 

Rachunek blldzetll 


133-5 
 Rachunki pomocnicze - "Mo derllizacja hoiska sportowego w Nowym 
Miescie". 

223 Rozticzenie wydatk6w blldzetowycb 


223-12 
 Rozl iczenie wydatkow budzetowych "ModemizacjlJ boisko sporlowego 
w Nowym Midcie". 

901 Docbody budietu 

901-8 Dochody bLldzetu - "Moderniwcjn boiska sportowego IV Nowym Miescie". 

902 Wydatki bud:ietll 


902-9 
 Wydatki budzetu "MorierniZlIcja boiska spor/owego w Nowym Mie.f:cie". 

S - konto syntetyczne 
A 1- konto analityczne 1 rz~du 



Zalqcznik nr 2 
do Zarz<}dzenia Nr 681A/20 [9 

W6jta Gminy Nowe Miasto 
z dnia 10 paidziemika 20 [9r. 

Wykaz kont urz~du dotycz~cych ewidencji zdarzen zwi1}zanych z reali7.acj~ operaeji: "Modernizacja 

boiska sportowego w Nowym Mie,~cie-" - etap zadania obj~tego Wjeloletni~ Prognoz'! Finansow<} 

pn: ,,8udowa boiska sportowego w Nowym Mie.scie wraz z zagospodarowaniem terenu". 

Konto Nazwa i opis 

S A I An 
080 

L 

Srodki trwale w budowie (inwestycje) 

080-10 "Budowa boiska sportowego w Nowym Miekie wraz 
z zagospodarowaniem terenu" 

080- t 0-1 Modernizacja boiska spartowego w Nowym MieScie 

S - konto syntetyczoe 
A 1- konlo analityczne J rz~du 
An -konto analityczne n rz~du 

W6J 

Siowomir 


