Elektronicznie podpisany przez:
Dariusz Chromiec
dnia 31 maja 2019 r.

ZARZĄDZENIE NR 120/19
BURMISTRZA STRONIA ŚLĄSKIEGO
z dnia 31 maja 2019 r.
w sprawie zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont dla operacji: Przebudowa drogi
Sienna-Kletno km 0+000+3+000 (powódź maj 2014).
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 ze
zm.), art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r., poz. 869) i zgodnie
z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego,
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej polskiej (tj. Dz.U.
z 2017r. poz.1911), zarządza się co następuje:
§ 1. W związku z otrzymaniem promesy pismem nr DOLiZK-III-7741-5-31/2019 z dnia 1 marca 2019r na
dofinansowanie zadania Przebudowa drogi Sienna-Kletno km 0+000+3+000 (powódź maj 2014) wprowadza
się zapisy w polityce rachunkowości, w zakładowym planie kont Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim, na
czas realizacji niniejszej umowy, jak w załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy i Głównemu Księgowemu Urzędu Miejskiego
w Stroniu Śląskim.
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz
Dariusz Chromiec
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Stronia Śląskiego
z dnia 31 maja 2019 r.
§ 1. Postanowienia ogólne
Zarządzenie dotyczy ustalania zasad dla następującego zadania:
Przebudowa drogi Sienna-Kletno km 0+000+3+000 (powódź maj 2014)
Promesa pismo nr : DOLiZK-III-7741-5-31/2019 z dnia 01 marca 2019
§ 2. Postanowienia dotyczące zasad polityki rachunkowości i zakładowego planu kont
1. Rachunkowość w zakresie zadań finansowych z udziałem środków pomocowych prowadzona jest na
podstawie zakładowego planu kont dla budżetu Gminy oraz jednostki – Urzędu Miejskiego oraz na zasadach
określonych zarządzeniami w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową Gminy
Stronie Śląskie
2. Realizacja wydatków następuje zgodnie z umową dotacji, podpisanymi umowami i harmonogramami na
podstawie prawidłowo wystawionych, opisanych i zatwierdzonych dokumentów księgowych.
3. Wydatki związane z realizacją projektu będą dokonywane z konta wydatków Urzędu Miejskiego Stronie
Śląskie.
§ 3. 1. Przy kwalifikowaniu środków pomocowych na działy, rozdziały i paragrafy stosuje się obowiązującą
klasyfikację budżetową. Dla niniejszej operacji wydatki klasyfikuje się w
dziale 600 – Transport i łączność,
rozdziale 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych,
paragrafie 6050 –Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych
zadanie 29- dla kosztów kwalifikowanych środków z dotacji
zadanie 30- dla kosztów kwalifikowanych własnych Gminy
zadanie 31- dla kosztów niekwalifikowanych własnych Gminy
2. Wydatki kwalifikowane w ramach realizowanej operacji powinny być księgowane zgodnie
z obowiązującą klasyfikacją budżetową wykazaną w obowiązującym Rozporządzeniu Ministra Finansów
w podziale:
79,99% z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „0” oraz analitycznie „29” jako finansowanie dla wydatku
kwalifikowalnego ze środków pomocowych do osiągnięcia maksymalnej kwoty przyznanej pomocy,
20,01% z czwartą cyfrą klasyfikacji budżetowej „0” oraz analitycznie „30” jako finansowanie dla wydatku
kwalifikowalnego ze środków wkładu własnego z budżetu Gminy Stronie Śląskie.
3. Dla ewidencji wszystkich zdarzeń związanych z wykonaniem inwestycji wprowadza się
Symbol Zadania
skrót : SIENNA-KLETNO
nazwa : Przebudowa drogi Sienna-Kletno km 0+000+3+000 (powódź maj 2014)
3. Przechowywanie i archiwizowanie dokumentów odbywać się będzie zgodnie
Burmistrza nr 168/11 z dnia 17 sierpnia 2011r.

z Zarządzeniem

5. Wykonanie wydatków będzie odbywało się na podstawie faktur i rachunków oraz innych dowodów
księgowych. Wykaz kont znajduję się w załączniku nr 2
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Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 120/19
Burmistrza Stronia Śląskiego
z dnia 31 maja 2019 r.
Wykaz kont analitycznych Budżetu Gminy Stronie Śląskie do zadania : Przebudowa drogi SiennaKletno km 0+000+3+000 (powódź maj 2014)
W urzędzie Miejskim w Stroniu Śląskim prowadzi się odrębną ewidencję księgową w dzienniku i księdze
głównej.
Realizacja wydatku następuje z rachunku bankowego wydatków Urzędu i Gminy Stronie Śląskie
prowadzonego przez Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Strzelinie o/Stronie Śląskie. o numerze 31 9588
0004 0000 1850 2000 0030
Obsługę finansowo-księgową prowadzi się w programie FKB firmy RADIX Systemy Komputerowe 80332 Gdańsk, ul. Piastowska 33.
Podstawę ewidencji stanowią dowody księgowe- oryginały.
1. Plan kont
011- Środki trwałe
080- Środki trwałe w budowie (inwestycje)
130- Rachunek bieżący jednostki
201- Rachunki z odbiorcami i dostawcami
223 -Rozliczenie wydatków budżetowych
810-Dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu na inwestycje
W razie potrzeby plan kont może być uzupełniany kontami, które przewiduje zakładowy plan kont dla
Urzędu Miejskiego w Stroniu Śląskim.
Konta pozabilansowe
980 –Plan finansowy wydatków budżetowych
998- Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego
Konto 201,800 nie posiada wyróżnika.
Konto 011 posiada wyróżnik:
011/002/60078/0000/29 dla środka trwałego wytworzonego w ramach dotacji
Konto 223 posiada wyróżnik :
223/600/60078/0000/29 dla środków kwalifikowanych z dotacji
223/000/00000/0000/30 dla środków kwalifikowanych własnych Gminy
223/000/00000/0000/31 dla środków niekwalifikowanych własnych Gminy
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