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Zarz~dzenie Nr 48/2020 

W6jta Gminy Nowe Miasto 

z dnia 18 sierpnia 2020r. 

w spruwle wyodrrblli.elJia ewidencji kslr-gowe) oraz uswlelliu plullu konl dla srodkow l Rl.qdowego FUllduszu 
Inwestycji LDkulnych (RFlL). 

Na podstawie prz.ep is6w art. 10 ust. 2 uSlawy z dn ia 29 wrzesnia 1994r. 0 rachunkowoki (Dz.U 

z 20 19r. poz.35 1), rozpornJdzenia Ministra Rozwoju Finans6w z dn ia 13 wrzd nia 2017r. 
w sprawie rachunkowo~c i 0£1lZ plan6w kont dla budt.eru paristwil, budtet6w jednoslek samol"Z<!du terytorialnego, 

jednoslek budzetowych, samol71'ldowych zaklad6w budtetowych, panstwowycn funduszy ce lowych oraz panstwowych 

jednoslek bud:retowych maj'lcych siedzib~ p Oll granicam i Rzeczypospolit.ej Polskiej (Oz. U. z 20 17r. , poz. 1911 z 

.,om.zm.), zarzlldzam co nasl~puje : 

§ 1 

I. 	 Wyodr~bniam ewjdencj~ ks i~gow~ w ramach prowadzonych ksiiJg rachunkowych jednostk i dla cel6w realizacji 

zadania. 
2. 	 Dla potrzeb realizacji zadania ZOSLaI orwany pomocniczy rachunek bankowy dla budietu Gminy Nowe Miasto 

o numerze 

I) 	 91 8230 0007 0203 5206 2000 00 18 w Banku Sp6ldzie lczym 

w Pto~ sku Oddzial w Nowy m M ie~cie. 

3. 	 Beneficjentem pomocy jest Gmina Nowe Miasto. rea l izuj~ca zadanie za poSrednicrwem Urz¢u Gminy Nowe 
Miasto. 

4. 	 Ksi~gi rachunkowe prowadzone s'l w siedzibie Urz~du Gminy Nowe Miasto, odr~bn ie dla: 


I) Budietu Gm iny Nowe Miasto, zwanym da lej organem. 


2) U~du Gminy Nowe M iasto, zwanego dalej u~dem. 


5. Ksi~gi rachunkowe dorycZl!ce realizacji 7..adania prowadzone S'l za pomoc'l komputerowego syslemu 

"Ksi~gowosc budZetowa" Finny Info·System Roman i Tadeusz Groszek s.j. 

§2 
Wprowadzam plan kont ana li tycmych dotycZ<Jcych ewidencji zdarzen zw iqzanych 

z realizacjq zadania, d la: 

I. 	 Organu, zgodnie z Ult'lcznikiem nr I. 

2. 	 Un::l\!du, zgodJ1ie z U11'lcznikiem nr 2. 

§ 3 

Nad.z6r nad wykonaniem ~dzenia sprawuje Skarbnik Gminy. 

§ 4 

ZaTlildzenie wchodzi w zycie 2. dn iem podjtycia. 

http:Rzeczypospolit.ej


Zui'lczn ik nr I 
do ZarZ¥Jzenia Nr 48/2020 
W6jta Ominy Nowe Miasto 

~ dJlia 18 sierpnia 2020r. 

Wykaz kont organu dotycz~cych ewideocji zdan.en xw1lfZanycb z realizacj~ zadori w zw;qzku 

z pO'l.YskOltiem srodkow z Rzqdo wego FUllduszu blwestyeji Loka/nyc". 

Kanto 
Nazwa i apis

AIS 
133 Racbunek budietu 

133-7 Rachunki pomocnicze . RFIL 

223 Rozliczenie wydatk6w budt etowych 

223-14 Rozliczenie wydatk6w budtctowych· RFfL 

901 Docbody budietu 

901-11 Oochody budZeru · RF IL 

902 W ydatki budietu 

902-13 Wydatki budietu. RFIL 

S - kanla syotetyczoe 
A 1- konto analityczoc I rz~du 



ZaliJcznik nr 2 
do Zaru}dzenia NT 4812020 
W6jt3 Gminy Nowe Miasto 

z dnia 18 sierpnia 2020r. 

Wykaz koot urz¢u dotycz~cycb ewideocji WlIll'7A'!O ZWil)Z80ycb z reaJizacjl) l.adan w zwiqzJw 

z p07,yskaniem srodkow zRzqdowego Funduszu Inwesrycji Lokalnych. 

Nazwa i opis 

S AI 

080 I Srodki (rwale w budowie ( inwestycje) 

,,8udowa oczyszczalni Sc iek6w i kanalizacji sanilamej w 
No~n MieScie" 

080 -7 

080 - 35 "Budowa trybun oraz ogrodzenia w ramach modemizacji 
boiska sportowego w Nowym Miescie" 

130 Rachunek bie:i~cy jednostki 

\30-4 " Budowa trybun oraz ogrodzenia w ramach modemizacji 
boiska sportowev,o w Nowym MieScie" 

S - konto syntetyczne 

A 1- konto 3nalityczne I rz'rdu 


