Zarz~dzenie

Nr 22 n020

W6jta Gminy Nowe Miasto

z doia 11 maja 2020r.
w sprowle wyodrfbniellia l!widencji ltsifgoH'ej oral. IIstolen;u p/(11IU kont dIu projekru grun/owego w
ramach Programu operacyjllego Polsko Cy/rowo 110 lola 2014-2020 Os; Prioryle(owej nT I " PoHlszedmy
dOSllfP do slJIhkiego IlIlernelll" duo/(mia 1.1: "WyeliminoK'onie lerytorialnych roin;c w
dost~pu

",oiliwo~c:i

do szerokopasmowego interne", 0 wysokic/I pneplIslowosciac"" dotyczq ca realiZllcji projeklu

gran/owego pn. "tdolno szkola" - wsparcie Ogolnopolskiej Sled Edukacyjnej w systemie ksztalcenia
zdalnego
Na podstawie przepIs6w art. 10 ust. 2 usta wy z dnia 29 wrze.snia 1994r. 0 rachunkowosci (Dz.U
rozpofV}dzenia Minislra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzesnia 20 17r.
z 20J9r. poz.3 5l).
w sprawie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budtet'u paTlstwa, budzetow jednostek samorzqdu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz'ldowych zak lad6w budzetowych, panstwowych fundu szy
celowych oral. panstwowych jednostek budietowych majlJcych siedziblr poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Oz. U. z 2017r., poz. 19 / J z pOzn .zm.), w zwiqzku :z. § 4 pkt 6 Umowy
o powierzenie grantu nr 230712020 z dnia 27 kwielnia 2020r., za~dl.3m co nast~puje:

§I
Wyo d~bniam ewidencjtr ksi~gow"l w ramach prowadzonych ksi"lg rachunkowych jednostki dla
ce l6w realizacji projektu .
2. Beneficjentem pomoc)' jest Gm ina Nowe Mia slo, realizuj"lca grantu za posrednictwem Urz~du
Gminy Nowe Miaslo.
3. Ksiygi rachunkowe prowadzone SQ w s iedzibie Urzydu Gminy Nowe Minslo, odrybn ie dla:
I) BudZetu Gminy Nowe Miasto, zwa nym dalej o rganem.
2) Urzydu Gminy Nowe Miasto, zwanego dalej urzcrdem.

1.

4. KSiygi rachunkowe dotycz<Jce realizacji grantu prowadzone sq za pomOCIJ komputerowego systemu
"Ksiygowosc budzetowa" Firmy Info-System Roman i Tadeusz Groszek sj.

§2
Wprowadzam
plan kont analiryczllych dotycZ<)cych
z realizacj'l projektu, dla:
1. Organu, zgodnie z zal'lcznikiem nr I.
2. Urzydu, zgod nie z za1'lcznikiem nr 2.

ewidencji

zdarzeo

zwi4Z3nych

§3
Nadz6r nad wykona niem zarz'ldzenia sprawuje Skarbnik Gminy.

§4

'NO

Zarz'ldzenie wchodzi w Zycie z dniem podjc;cia.
,'I(lw()lIlIr t. Iriu.5Z Zulewski

ZallJCZIlik nr I
do Zal7.'ldzenia Nr 2212020
W6jta Gminy Nowc Miasto
z dnia 11 maja 2020r.

Wykaz kont organu dotycqcych cwidencji zdarzen zwi~zanych z realizacjl} Projektu po:
"utalna nkola - wsparcie Ogolnopolskiej Sicci Edukacyjnej w systemie ksztalcenia zdaln ego".

Konlo
Nazwa i opis
S
133

AI

I

AIl

Rachunek budietu
133-4

Rachunki pomocnicze . Proje kty
133-4-5

223

" zdalna szkola - ws parc le Ogolno polskicj S ieci Edukacyjncj w systemie
~ ztalcenia zdalne!2o".
Strona WN· wplywy srodk6w pienj~inych na rachunek z tyturu zaliczki
.
.
Slmlla MA - przem lcszclanle srodkow na wydatki projektu, zwrot
ni.cwykorLyslanych srodk 6w
Rozliczenie wydatk6w budietowych

223-1

Rozliczenie wydatk6w budzeto"'0'c h . Projekty
223-11-4

901

"zdalna szkola - wsparcic Og61nopolskiej S ieci Edukacyjnej w systemie
ksztalcenia zdalnego".
Strona WN· przemieszczanie srodkow pjeni~i. n ych na wydalki projektu
Stmna MA - wydatki proiektu na podstawie sprawozdania Rb·28S urzedu
Dochody budietu

901-7

Dochody budzetu - Projekty
901-7-3

902

.,walna szko la - wsparcle Og61nopo lskiej S ieei Edukacyjnej w systemic
ksztalceni a zdalnel!o".
Strona MA - wplywy srodkow pieniyznych na rachunek z tytutu zaliczki , zwrot
niewy kor:zystanych srodk6w

Wydatki budi:etu
902-8

Wydatki budzetll - Projekty
902-8-3

"zdalna szkola - wsparcle Og61n opolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie
ksztalcenia zdalne2o".
Strana WN  wydalki projektll na podstawie sprawozdania Rb-28 S urz'Ydu

S - kouto Iynhltya:ne
A I - konto analltye.uQ I r:ll;~d"
A II _ konto .n.lItyezn0 II n:~d\l

w6J
SIaw{)mir ar;usz Zali!w.dr.j

•

•
Za l'lcznik nr 2
do Zal71ldzenia Nr 2212020
W6jla Gmi ny Nowe MiaslQ
z dnia II maja 2020r.

Wykaz kont urz..du dotyclJlcyc b ewid encji zdar-zeli zwi:p:anych z realizacj~ Proj ektu
pn. ,,zdalna szkola - wsparcie Ogolnopols kiej Sieci Edukacyjnej w systemie ksztalcenia
zdaln ego" ,
Nazwa i a pis

S

AI

All

Pozostale srodki t.-wale

013
013-3

Projekty
013-3-2

5zkola - wsparcie Ogolnopolskiej Sieci
Edu kacvjnei w sys temie ksztalcenia zda l ne~o" .
Stra na WN  przyjt;c ie pozostalych srodk6w tTWalych

,,,.zda lna

Rachunek biei:!Jcy j edDostki

130
130-5

Projc kty
130-5-4

wsparcie Ogolnopolskiej Sieci
"zdaln a szko la Edu kacy jne.i w systemie ksztakenia zdalnego".
Stra na MA  zrea liz.owane wydatki w ramach projekm

Rozrac hunki

201
201 -2

odbiorcami i dos tawcarni

Projekty
201-2-4

401
401-3

Z

szkola - wsparcie Ogolnopo lskiej Sieci
Ed ukacyjnej w s:tslemie kszlakenia zda lnego".
Strona WN - zap/ala zobowi<lZan z tytulu dostaw i uslug
Sirona MA - zobowiClZania wynikaj(Jce z faktur z tytu lu
dostaw i uslug
Zutycie maleriaf6w i energii

"wal na

Projekty
401-3-2

"zdalna szkola - wsparcie Og6 1nopolskiej
Ed ukacvinej w systemie kszla/cenia zdaln~o".
Stro na WN - koszry z tyluN zuzyc ia m ale ri3~ 6w

Sieci

S - konto syntclyczne
A 1- konlO an a lilyczoe I ~u
A II- konto a na lilyczne II n.~du

WOJ
.\'/UH'om

DuriU3z Zalewski

