Zarz~dzenie

Nr 1OIAf2019

W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 18 marca 2019r.
sprawie wyodrf!bnienia ewidencji ksif/gowe) oraz ustaleniu plmtu k01l1 do reaJizacji zadanilJ
inwestycy)nexo Pit: "KsztaltoHlollie przestrzeni publicznej poprzez przehudow,! ferell" przy ul. Glown}'
Rynek w Nowym Miescie".
HI

Na podstawie przepisow art . 10 ust. 2 ustawy z dn ia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachllnkowosci (Dz. U
Z 2019r. poz.351),
rozporfl)dzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wrzesnia 2017r.
w sprawie rachllnkowosci oraz planow kant dla budZetu panstwa, blldzetow jednostek sarnorz<)dll
terytorialnego, jednostek budietowych, samorz<jdowycn zakladow budzetowych, panstwowych funduszy
celowych oraz parlstwowych jednostek budzetov/ych majqcych siedziby poza granicami Rzeczypospo\itej
Polskiej (Dz. U. Z 2017r., pOZ. 1911 z pOin.zm .), w zwi~ku z § 5 pkt 4 Umowy
o przyznaniu pomoey Nr 00006-6S170-UMOn002S/18 z dnia 5 marca 2019 roku. , zarzltdzam co nast~puje:

§1
ksi~g

I.

Wyodrybniam ewidencjy ksit(gow,! w ramach prowadzonych
eelow realizacji inwestycji

2.

Beneficjentem pomocy jest Gmina Nowe Miaslo, realizuj~ca Projekt za posredniclwem Urzydu
Gminy Nowe Miasto.
Ksiygi raehunkowe prowadzone S'l w siedzibie Urzydu Grniny Nowe Miasto, odrybnie dla:
I) Budzetu Gminy Nowe Miasto, zwanym daJej organem.
2) Urzydu Gminy Nowe Miasto, zwanego dalej urzydem.

3.

rachunkowych jednostki dla

4. Ksiygi rachunkowe dotyczqce realizacji prowadzone Sq za pomoc~ komputerowego systemu
"Ksiygowosc budzetowa" Firmy Info-System Roman i Tadeusz Groszek sj.

§2

Wprowadzam
plan
kont
analitycznych
z realizacjq projektu, dla:
I. Organu, zgodnie z za~qeznjkiem nr I .
2. Urzydu, zgodnie z zalqcznikiern nr 2.

dotyczqcych

ewidencji

zdarzen

zwi<j.Zanych

§3
Nadzor nad wykonaniern zarz,!dzenia sprawuje Skarbnik Gminy.
/

§4

Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjycia.

Zat~cznik

nr I

do Zarzqdzen ia Nr IOJAJ20 19
W6jta Gminy Nowe Miasto
zdnia 18marca20\9r.

Wykaz kont orgaou

dotycz~cych

ewidencji zdarzen zwi'lzanych z realizacj:t operacji: "Ksualrowonie

przestrzeni pubJicznej poprzez przebudowf terenu przy ul. GlOwny Rynek w Nowym Miescie" - zadanie

zadania

inwestycyjne

objytego

pn: ,,Kszloliowanie przeslrzeni pubJicZl1ej poprzez

Wieloletniq
przebudow~

PrognOZiJ

Finansowll

teren" przy ul. GlOWIIY Rynek w Nowym

Miescie" .

Konto
Nazwa j opis

S

AI

133

Rachunek budzetu
133-6

223

Rachunki pomocnlcze - "Ksztaltowanie przesLrzeni puhlicv,ej poprzez
przebtu[ow( lerellll przy uL GlOwllyRVl1ek IV Nowym Miescie"
Rozliczenie wydatkow budietowych

223-13

901

Rozliczenie wydatkow budieto\\'Ych "KsZIlIltowanie przestrzeni puhlicvrej
poprzez przehlldow~ lerellu prlJ! III. GlOwny RYllek w Nowym MieScie".
Dochody budzetu

901-9
902

Dochody budzetu - "JUztallowanie przeslrzeni publiczlJe.j poprzez przebudowf
terenll przy ilL Gl6wnv RYl1ek w Nowym Midde".
Wydatki budietu

._ ..

902-10

Wydatki budzetu "Kszlallowallie przes/neni puhlicZllej poprzez
lerenu przv ul. GlowlI)' RVllek w Nowynt Miescie".

S - konto syntef)'czne
A I - konfo analityczoe ( o:.ydu

r;u.yz .zal~ski

przebudow~

Zah}cznik nr 2
do Zarzqdzenia Nr 101A/20 19
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 18 marca 20 J9r.

Wykaz kont

urz~du dotycz~cych

ewidencji zdarLen

zwi~zanych

z reaJizacjll operacji: "KsZ/a/towoltie

pnestneni publicznej poprzez pnehudowf terenu przy ul. GlOwny Rynek w Nowym Miescie"

etap

inwestycyjnego

zadania

obj~tego

Wieloletni4

AI

Finansowq .

Nazwa i opis

Konto
S

Prognoz<l

All
Srodki trwale w budowie (inwestycje)

080
080-21

080-21-1

pub/iewej
przeslrzeni
poprzez
"KJtJaltowonie
przebudowf terenu przy uf. Glowny Ryllek w Nowynr
Mieicie"  srodki wtasne
Kszlallowanie pnestnelli puhlicZJlej poprzez pnehudowf
terenu przy uL GlOwny Rynek w Nowym Mieicie" srodki z dotacji

S - kODto syntetyczne
A 1- kODlo analityczDe I rz~du
A 11- konto analityczne 11 rz~du

