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Zarz~dzeDie

Nr 2612020

Wojta Gminy Nowe Miasfo
z dnia 28 maja 2020r.
w sprowie wyodrfhnienia ewidellcji kSirgowe) oraz ustale,,;u plonu kont diu projektu grall/owego w

ranraeh Programu operacyjllego polska

Cyf,o~'a

no lata 1014-2020 Os; Priorylelowej tlr J " Powszechny

dOSlfP do sfJ1bkiego In/ertle/u " duola"lu 1.1: ., Wyeliminowallie tefy/orialnych roinic w moi./iwQsci

dostfJpu do sr.erokopasmowego illlernetu 0 wysokich prr.epustowosciach " dotyczqca realizacji proje/uu
grolltowego plL "zdatlla szkola + - W ramoc/, Ogo/Jwpo/skiej Sied Edukocyjllej.

Na podSlawie przepisow art . 10 us!. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r.

0

rachunkowosci (Dz.U

z 20 19r. poz.3SJ ),
rozpor:u}dzenia Ministra Rozwoju j Finansow z dnra 13 wTZd nia 20 17r.
w sprnwie rachunkowosci oraz plan6w kont dla budtelu panstwa, bud:iet6w jednoslek samorzqdu
terytorialnego, jedn ostek budzetowych, sam orzqdowych zakladow budictowych, panstwowych funduszy
celowych oraz panstwowych jednoslek budzetowych maj'lcych sied zi~ poza granicami Rzeczypospo litcj
Polskiej (Dz. U. z 20 17r., poz. 1911 z pozn.zm .), w zwi<j..Zk.u z § 4 pkl 6 Umowy
o powierzcnie grantu nr 567·1 7-86·697 z dnia 27 maja 2020r. , zalLl}dzam co nast~puje:

§1
I.

W yodr~bni a m

ew idencjy ksi'tgow<} w ram ach prowadzonych kSiqg rachunkowych j ednoslk i dla
ce low rea lizacj i projektu.
2. Ben eficjentem pomocy jest Gmina Nowe Miasto, realizujqca granru za posredn icrwem UrzlfeJu
Gminy Nowe Miaslo.
3. K si~g i rach unkowe prowadzone Sq w siedzibie Urz~du Gminy Nowe Miaslo, odr~ bni e dla :
I) BudZetu Gminy Nowe Miasto, zwanym dal ej organem.
2) Urzydu Groiny Nowe Miasto, zwanego daJej urzydem.
4. K si~g i rachunkowe dotycUJce realizacji grantu prowadzone 51) za pomOC<J komputerowego system u
"Ksiygowosc budi.etowa" Finny Info· System Roman i Tadeusz Groszek s.j .

§2

Wprowadzam
plan
kont
analirycznych
z realizacjEJ projektu, dla:
I. Organu, zgodn ie z zal'lcznikiem nr I.
2. Urz((du, zgodnie z zalClcznikiem or 2.

dotycUJcych

ew idencj i

zdanen

zw iilzanych

§3
Nadz6r nad wyko naniem zarz.qdzenia sprawuj e Skarbnik Gminy.

§4
Zarz<Jdzen ie wchodzi w zycie z dni em

podj~cia.

"\'6 r

Zalqcmik nr I
do ZaJ'Z4dzenia Nr 26/2020
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 27 maja 2020r.

Wykaz kont organu dotycz~cych ewideucji zdarzen zwhlzaoych z realizacj~ Projektu po:
,.zdalna szkola + w ramach Og61oopolskiej Sieci Edukacyjoej w systemie ksztalcenia
zdalnego".

Konta
Nazwa i apis

S
133

AI

All

Rachuoek budi:etu
133-4

Rachunki pomocnicze - Projekty
133-4-5

"zdalna szkota + w ramach Ogolnopolskiej Sieci Edukacyjnej".
Strana 'NN- wplywy srodk6w pieniyZnych na rachunek z tytulu zaliczki
.
.
Strona MA - przemleszczanle sradk6w na wydatki projektu,
niewykorzystanych srodk6w

223

zwrot

Rozliczeoie wydatk6w budietowych
223-1

Rozliczenie wydatk6w budzetowych - Projekty
223-11-4

,,zdalna szkota + w ramach Og61nopolskiej Sieci Edukacyjnej".
Strana WN- przemieszczanie srodk6w pieniyznych na \\')'datki prajektu
Strona MA - wydatki prajektu na podstawie sprawozdania Rb-28S urz~du

901

Docbody budietu
901 -7

Dochody budzetu - Projekty
901-7-3

"zdalna szkola + w ramach Og61nopolskiej Sieci Edukacyjnej".
Strana MA - wptywy srodk6w pieniyznych na rachunek z tytu1u zaliczki, zwrat
niewykor~tch sradk6w

902

Wydatki budi:etu
902-8

Wydatki budzetu - Projekty
902-8-3

"zdalna szkola + w ramach Og61nopolskiej Sieci Edukacyjnej".
StraDa WN - wydatki projektu na podstawie sprawozdaDia Rb-28S urzydu

S - konto syntetyczne
A] - konto analityczne J rz~du
A II - konto analityczne IT r~du

wo
Slawonm; Dariusz Zalewski

,
I

Za l ~czn ik

nr 2

do ZamJdzenia Nr 2612020
W6jta G miny Nowe Miasto
z dnia 27 maja 2020r.

Wykaz kant u~du dotyc'VIC)'cb ewideDcji maneD ZWil}ZllUycb z realizacj lf Projektu
po. "zdalua szkola + w ramach Ogolnopolskiej Sieci Edukuyjoej".
Nazwa i opis

S

AI

All

Pozostale srodki trwale

013
013-3

Projekty
013-3-2

" zdalna szkola
Edukacvinei" .

Strona WN

+

w

p rzyj~cie

ramach

Og61nopolskiej

Sieci

pozosta lyc h srodk6w lrwafyc h

Rachunek bie:illcy jedoostki

130
J3O-S

Projekty
130-S-4

,,.zdalna szkola +

ramach Ogolnopolskiej Sieci
Edukacyjnej".
Strona MA  zrealizowane wydatki w ram ach projektu

Rotrachunki

201
201-2

Z

w

odbiorcami i doslawcami

Projekty
201-2-4

"zdalna szkola
Edukacyjnej".

+ w

ram ach

Og6 1nopo lskiej

Siec ;

StroDa WN  zapIata zobowi<}Zat1 z tytulu dostaw i us tug
S irana MA - zobowilJZa nia wynikajfJce z faklur z ryrutu
dostaw i ushlg
Zuiycie materia l6w i energii

401
401-3

Projekty
401-3-2

.,zda lna szkota + w ramac h Ogolnopolskiej
Edu kacyjnej" .
Strona WN - koszty z tytutu zUZycia maleriat6w

Sieci

S - kooto synletyczoe
A 1- konto aoalityczne I r2fdu
A II - konto analityczn e n rz~du

war
If'

.. I/Ir

Qariu\"z 7.il1c!H'ski

