Zarz~dzenie

Nr 43/2020

Wojta Gminy Nowe Millsto
z dnia 31lipca 2020r.
w sprawie wyodrrblliellia ewidencji ksif!gowej oral. us/alMiu pia"" Iwlt! do realizacji operacji "Zakup i
mon/at solarnycll lamp oswietle.niowycIJ 110 terenie soleclwa Nowe Miasto".
Na podstawie przepis6w art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wtZdnia 1994r. 0 rachunkowosci (Oz.U
z 2019r. poz.351),
rozpoT"l4dzenia Ministra Rozwoju
Finans6w z dnia 13 wrzdnia 2017r.
w sprawie rachunkowosci omz plan6w kont dla budi.etu panst...... a, budtet6w jedJ10stek samorZljdu terytorialnego,
jednostek budt.etowych, samorZ1jdowych zaklad6w budi.etowych, panstwowych funduszy celowych oraz pansrwo....'Ych
jednostek budi.etowych maj<Jcych siedzibQ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Oz. U. z 2017r., poz. 1911 z
p6tn.zm.),
w
zwi<J.Zku
z
§
5
Umowy
o udzieleniu pomocy finansowej ze srod.k6w wlasnych budzetu Wojew6dZTWa Mazowieckiego Numer Umowy
W/UMWM-UUruMfR WIl39312020 z dnia 08 lipca 2020 roku., UlrLtJdzam co nasf~puje:

§1
I . Wyodn;bniam ew id e n cj~ ksj~gow<! w ramach prowadzonych ksi.,g rachunkowych jednoslki dla
celaw realizacj i projeklu.
2. Beneficjentem pomocy jest Gmina Nowe Miasto. realizuj1Jca Projekt za po~rednjctwem Urzerdu
Gminy Nowe Miasto.
3. Ksi~gi rachunkowe prowadzone s<! w siedzibie Urzydu Gminy Nowe Miaslo, odrerbnie dla:
I) Budi:etu Gminy Nowe M iaslo, zwanym dalej organem.
2) Urzerdu Gminy Nowe Miasto, zwanego dalej urzerdem.
Ksi~gi

4.

" Ksj~gowosc

rachunkowe dotycz!lce realizacji prowadzone sil za pomoc!l komputerowego systemu
budi.etowa" Finny Info-System Roman i Tadeusz Groszek s.j.

§2

Wprowadzam
plan kont ana litycznych
realizacjij projek.tu, dla:
I. Organu, zgodnie z zal1Jcznikiem nr I.
2. Urzerdu, zgodnie z zalijcznikiem nr 2.

dotycz1Jcych

ewidencj i

zdarzen

zwi¥anych

l

§3
Nadz6r nad wykonaniem zarz,!dzenia sprawuje Skarbnik Gminy.

§4
Zarz,!dzenie wchodzi w Zycie z dniem

podj~cia.

w
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ZarLlldzenie Nr 4312020
Wojta Gminy Nowe Miasto
l

dnia 31 Jipea 2020r.

"' spl'llwie wyodr~b"iellia ewideJlcji ksifcowej oraz IIstnleuiu piaIJu ko,,' do realizaeji Qper{uji ,.Zakup i
mO/l/aj, so(omyc!J lamp oswietlen;owycl, nil terelli/! solce/IV(I NaIVe ~liasto ".
Na podstawie przepisow art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz.U
z 2019r. poz.351),
rozporz~dzenia Ministra Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrleSnia 2017r.
w sprawie rachunk owosci oraz planow kant dla blldi:etll paTlstv.'a, budzet6w jednostek samorzqdu
tcrytorialnego, jednostek. budi.elowyeh, samol"Lldowych zaklad6w budietowych, pan sl"\vowych fundu szy
ce lowych omz panstwowych jednostek bud:ietowych maj'lcych s iedzi~ pOza granicami Rzeczypospolitej
! 911
z pain.zm.), w zwi'lzku z § 5 Umowy
Polskiej (Dz. U. 7. 2017r. , poz.
o udzieleniu pomocy finansowej ze srodk6w wlasnyeh budzetu Wojew6dztwa Mazowieckicgo Numer
Umowy WruMWM·UUIUMfRWIl393/2020 z dnia OSlipca 2020 roku ., zarnJdzam co nast~puje:

§1
1.

Wyod~bniam ewidencj~ k s i~gowq

w ramach prowadzonych ksi<Jg rachunk.owych jednostki dla

cel6w reaJi zacj i projektu.
2. Beneficjentem pomocy jest Gmi na Nowe Miasto, realizujCJca Projekt za posrednictwem Urz~du
Gminy Nowe Miaslo.
3. Ksi~gi rachunkowe prowadzone S<J w siedzibie Umydu Gminy Nowe Miasto, od r~bni e dla:
I) BudZetu Gminy Nowe Miasto, zwanym dalej organem .
2) Urz/idu Gminy Nowe Miasto, zwan ego dalej urz~d em.
4.

Ksi~g i

" K s i~gowosc

rachunkowe dotycZ4ce realizacji prowadzone so!! za pomoc'l komputerowego system u
budt etowa" Finny In fo.System Roman j Tadeusz Groszek sj.

§2

Wprowadzam
plan kont analirycznych
z realizacjl) projektu, dla:
I . Organu, zgodnie z zalf}cznikiem nr I.
2. Urzydu, zgodnie z zatqcznikiem nr 2.

dotyczqcych

ewidencji

zdarzen

§3
Nadzo r nad wykonaniem zarzlJdzenia sprawuje Skarbnik Gm iny.

§4

ZarZ<ldzenie wchodzi w zycie z dniem podjycia.

wo

zwi~anych

•
Zal(j.CZ1ltk nr I

do

Za~dze nia

Nr 4)12020

W6jta Omioy Nowe Miaslo
z dnia 3 1 lipca 2020r.

Wykaz ko nt orgauu dotycqcycb ewideucji zdarzeo zwi:itzaoych z

rea)izacj ~

solarnyclt lamp os wietlelliowycll na terenie solectwa Nowe Mias/o"
Wjelo[etnill Prognoz<l FinansowlJ.

Konlo
Nazw8 i opis

S

AI

133

Rachunek budietu
133-2

223

Rachunek bud zeru

Rozliczenie wydatko'W budietowycb
223-1

901

Rozli czenie vrydatk6w budieto"'Ych

Docbody budidu
901-1-2

902

Dochody UG
Wyda tki budie(u

902-1-1

Wydatki UG

S - konlo syntetyczne
A 1 - konlo 8oalit)'czne J n~u

operacji: " Zakup i ItWntai

zadanie inwestycyjne nieobjt;te

•
Zal'!:cznik or 2
do ZSl'14dzen ia NT 4312020
W6jt8 Gminy Nowe Miasto
z dnia 31 lipca 2020r.

Wykaz kont

urz~du

dotycz.:ilcych ewidencji zdarzeo zwhlz8nych z realincj 4 operoeji: "Zokup i mt}nlai

solarnycll lamp oswiellen;owych

IIa

terenie solecJwa Nowe Mias/o"

zadanie inwesrycyjne

nicobj~te

Wie[oletni'l Prognolll Finansow'l.

Nazwa i opis

S

AI
Srodki trwale

011
011-5
080

Inne srodki tnvale
Srodki trwalc w budowie (inwesrycje)

080-17

,.zakup i montai. so!amych lamp oswielleniowyc/, na
terenie solectwa Nowe Mias/o"

S - koota syntetyczne
A I - kooto analityczne I rzfdu

'\'

