Zarz~dlenie

Nr 7212019

Wojta Gminy Nowc Miasto

z dnia 31 paidziernika 2019r.
w sprnwie wyodrr:bnienia ewideltcji
krealywny

IV

ksi~gowej

oraz IIstaielliu planu konf dia Projektu "Akl)iwny w szkole 

f,yciu".

Na podstawie przepis6w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnla 1994r. 0 rachunkowosci (Dz.U
z 2019r. poz.35 I),
rozporz!ldzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesnia 2017r.
w sprawie rachunkowosci oraz planow kant dla budzetu panstwa, budzetow jednastek samorzqdu
tel)'torialnego, jednostek budzetowych, samorz~dowych zaklad6w budzetowych, panstwowych funduszy
celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych majqcych siedzib y poza granicam i Rzeczypospolitej
Polskiej
(Oz.
U.
z
2017r.\
poz.
191)
z
pOin.zm.),
W
zwi4Zku
z
Umowt:}
o nr RPMA. J0.0 1.0 l-14-b602/18-00, zarzl}dzam co nast~puje:

§1
J.
2.

3.
4.

Wyodr~bniam ewidencjy ksicrgow'l w ramach prowadzonych ksiCIg rachunkowych jednostki dla
cel6w realizacji projektu.
Ola potrzeb realizacji projektu zostal otwarty pomocniczy rachunek bankowy dla budzetu Gminy
Nowe M iasto 0 nr 48 8230 0007 0203 5206 2000 0016 w Banku Sp61dzielczym
w Plonsku Odd:z.ial w Nowym MieScie.
Beneficjentem pomocy jest Gmina Nowe Miasto, reaJizujljca Projekt za posrednictwem Urzltdu
Gminy Nawe Miasto.
Ksiygi rachunkowe prowadzone s~ w siedzibie Urz~dll Gminy Nowe Miasto, odr~bnie dla:
I) Budzetu Gminy Nowe Miasto, zwanym dalej organem.
2) Urz~du Gminy Nowe Miasto, zwanego dalej urzttdem.

5. Ksiygi rachunkowe dotycUlce realizacji Projeklu prowadzone SCI za pomoc~ komputerowego systemu
"Ksi~gowosc budzelowa" Firmy Info-System Roman i Tadeusz Groszek sj.

§2

Wprowadzam
plan
kont
analitycznych
z realizacjlj projektu, dla:
I. Organu, zgodnie z zalljcznikiem nr I.
2. Urzydu, zgodnie z zalljcznikiem nr 2.

dolyczljcych

ewidencji

zdarzen

zwi~anych

§3
Nadzor nad ....'Ykonaniem zarzljdzenia sprawuje Skarbnik Gminy.

§4
Zarz~dzenie

wchodzi w Zycie z dniem podjc:cia.

Slawnmir

nritl..,(Z .?al~ski

Zahjcznik nr 1
do Zarz<jdzenia NT 72/2019
Z

Wykaz koot organu dotyczl}cych ewideocji zdarzeit zwhp:anych
pn. ,,Aktywny w szkole - kreutywny w t,yciu".

W6jta Gminy Nowe Miasto
dnia 31 paidziemika 20 19r.

Z

realizacj~

Projektu

Konlo
Nazwa i opis
AI

S
133

All

Rachunek budietu
133-4

II

Rachunki pomocnicze - Projekty
133-4-2

,,Aktywny w szkole  kreolywny w zyciu"

Strona WN- wplywy srodk6w pieni<;:zoych na rachunek z lytulu zaliczki
Strona MA - przem ;eszczallie srodkow oa wydatki projektu, zwrot
niew)' korzystallx:ch srodk6w

I
223

Rozliczcnie wydatk6w budietowycb
223-11

Rozliczenie wydatk6w budietowych - Projekty
223-11-3

,. Aklywny w szkole  kreatywny w zyciZl"

Strona WN- przemieszczanie srodk6w pieni~inych na wydatki projektu
StTona MA - wydatki projektll na podstawie sprawozdania Rb-28S urz~du
901

Dochody budietu
901-7

Dochody budzetu - Projekty
901-7-2

I .,Aklywny

HI

szkole  kreolywny w iyciu"

Strona MA - wp{yv.'y srodk6w
niewykorzystanych srodk6w
902

pieni~znych

na rachunek z tytulu zaliczki, zwrol

Wydatki budzetu
902-8

Wydatki budzelu - Projekty
902-8-2

"AktYW17Y w szkole  kreatywny w zyciu "

Strana WN  wydatki projektu na podstawie sprawozdania Rb-28S

urz~du

S - kooto syotetyczne
A I - konto analityczne I rz~du
A II - konto ana)iiyczne II rz~du

'Wownf11ir

Jriu.fZ .?a/ewski

Zal'lcznik nr 2
do ZarzlJdzenia NT 72/2019
W6jta Gminy Nowe MiaslO
z dnia 31 paidziemika 20 19r.

Wykaz kont urz~du dotyczl}cych ewidencji zdarzeo ZWil}Zllnych z realizacjl} Projektu
pn. ,,Aktywny w szkole - kreatywlty w tyciu".
Nazwa i opis
AI

S

All

Rachunek biez:}cy jednostki

137
137-1

Projekty
137-1
(7)
137-2
(9)

I

I
I

Strona MA - zrealizowane wydatki w ramach projektu

I
I

137-3
(srodki
wlasne)
137-4
odsetki
pieni~ine

141

Srodki

201

Sirona WN przdew srodk6w miydzy racnunkami
bankowymi
Strona MA wplyw srodk6w pieni~znych w drodze na
rachunek banko\-\y
Rozrachunki Z odbiorcami i dostawcami
201-1

w drodze

Projek'

Strona WN - zaplata zobowi~zall z tytu~u dostaw i lIs·lug
Slrona MA - zobowiq.zania wynikajl}ce z faktur z tytulu
dostaw i uslug

225

Rozracbuoki z bud:ietllmi
Zaliczka na podatek dochodowy - Projekty

Strona WN - zobowiqzanie z tytulu zaliczki na podatek
dochodowy na podstawie fisty plac/rachunku
Strona MA - przelew zaliczki

I
I

227

228

I

Rozliczenie
wydatk6w
z bud:ietu srodkow
europejskicb
Slrona WN okresowe wykonanych prLCZ jednostk~
wydatk6w z budzelU srodkow europejskich ujytych w
planie tinansolNym na podstawie sprawozdaiJ
Strona MA zap lata zobowillzall wobecy.ykonawcy_
Rozliczenie srodk6w pochodz~cych ze irodel
zagranicznych niepodleKaj~cych zwrotowi
Strona WN -przekazanie innym jednostkom srodk6w na
realizowanych
pokrycie
wydatk6w
ze
zr6deJ
w
niepodlegaj<}cych
zwrotowi
zagranjcz~ch

•

I

korespondencji z kontem 137
-okresowe tub roczne przenteSlenJe zrea Ii:wwa nyc h
wydatk6w ze :z.rodel zagran icznych niepodtegajC)cych
zwrotowi w korespondencji z kontem 800
-ZWfot niewykorzystanych przez jednostk~ srodk6w
Strona MA wplyw srodk6w , naliczone przez bank
odsetki od srodk6w na rachunku
Pozostale rozrachunki publicznoprawne

229
229-1

ZUS pracownik spoleczne

229-2

ZUS pracownik zdrowotne

229-3

ZUS ptatnik

229-4

ZUS fundusz pracy

231

Rozrachunki z tytutu wynagrodzen

Wynagrodzenia ROR

231-1

I

245

401
402
404
405
800
860
982
983

I

Strona WN - przelew \vynagrodzenia, potrqcenia z
wynagrodzen ia
Strona MA - zobowiClZanie zJY!ulu wynagrodzenia
Wplywy do wyjasnienia

Strona WN zwrot pomylkowo wyplaconej kwoty,
Strona MA wpJyw na rachunek biezllcy kwoty
dotyczqcej naleznosci budZetov.'Ych
Zuiycie materialow i energii
Ustugi obce
Wynagrodzenia
Ubezpieczenia spoleczne
Fundusz jednostki
Wynik finansowy
Plan wydatkow srodkow europejskich
Zaangazowanie wydatk6w srodk6w europejskicb roku

biez~cego

S - koato syntetyczne
A 1- konto analityczne J rz~du
A II - konto analityczne n rz~du

WaWfJmir .'

'~I"iu.,z .zol~ski

