
Zarzqdzenie N r  40 1201 1 
Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 18 maja 2011 roku 

w sprawie: Zakladowegoplanu kont oraz zasad ewidencjonowania dochoddw i 
finansowania wydatkdw nu realizacjg projektu pod nazwq ,, Przebudowa procesu 

technologicvego uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych nu ujcciu 
wodociqgowym Stacji Uzdatniania Wody w Zzbicy Kujawskiej realizowanego w ramach 

,,Programu Rozwoju Obszardw Wiejskich nu lata 2007-2013" 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzqdzie 

gminnym ( tj. z 2001 roku Dz. Nr 142, poz. 1591 z poiniejszymi zmianami) 

Zatwierdzam Zaktadowy plan kont zgodnie z zdqcznikiem nr 1 i 2. 

Zatwierdzam Zasady ewidencjonowania dochodow i finansowania wydatk6w na realizacje 

projektu dofinansowanego ze Srodkow Europejskiego Funduszu Rolnego na m c z  Rozwoju 

Obszar6w Wiejskich zgodnie z zalqcznikiem nr 3. 

Zarzqdzenie wchodzi w iycie z dniem podjwia. 



Zalqcznik nr 1 
do zanqdzenia nr 4011 1 
Burmistna G i M Izbica Kuj 
z dnia 18.05.2011r. 

I. WYKAZ KONT DLA ORGANU 

1. KONTA BILANSOWE 

133 - Rachunek budzetu 

240 - Pozostale rozrachunki 

901 - Dochody budzetu 

902 - Wydatki budzetu 

960 - Skurnulowana nadwyika lub niedobor na zasobach budzetu 

961 - Niedobdr lub nadwyika budzetu 

2. KONTA POZABILANSOWE 

991 - Planowane dochody budzetu 

992 - Planowane wydatki budietu 

11. OPIS KONT 

1. KONTA BILANSOWE 

1) Konto 133 - ,,Rachunek budietu". 

rachunek 133 sh iy  do ewidencji operacji pienipinych a podstawq zapisu stanowi 

dowod bankowy. Konto 133 z o d o  podzielone, w mi- potrzeb, a w tym celu 

dodawane sq dodatkowe cyfry np. 133-1, 133-2 itd. W 201 1 roku zapis 133-6 s h y  

do ewidencji operacji pienigznych dotycqcych zadania inwestycyjnego pn. 

,,Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody podziemnej ze studni 

wierconych na ujpciu wodoci~owym Stacji Uzdatniania Wody w Izbicy 

Kujawskiej Wlw zadanie realizowane jest w ramach programu ,,Program Rozwoju 

Obszarow Wiejskich na lata 2007-2013. 

Na stronie Wn konta 133 ksipguje siq: 



- przeniesienie Srodkbw z rachunku podstawowego na rachunek 

dotyczqcy zadania na finansowanie wydatkbw, 

- wpkywy srodkow pieniqinych przekazywanych w ramach pomocy. 

Na stronie Ma konta 133 ksiqguje sie: 

- wypiaty z rachunku dotyczqce zaplaty za roboty z w i w e  z realizacjg 

zadania, 

- pozostaie wyptaty z rachunku (prowizje bankowe, koszty 

prowadzenia rachunku) 

2) Konto 240 - ,,Pozostale rozrachunki" 

Konto sluiy do ewidencji imych rozrachunkow (np. przekazanie 

gotowki z rachunku podstaw-owego na wyodrqbniony rachunek 

zadania). 

3) Konto 901 - ,,Dochody budketu". 

Konto 901 s&y do ewidencji Srodkow, kt6re wplywajq z rachunku 

podstawowego na rachunek wyodrqbniony z przeznaczeniem na 

zaplatq wykonawcy za wykonane zadanie a takie do zaksiqgowania 

pomocy finansowej w postaci dotacji dofinansowania z budzetu 

pahstwa na to zadanie. Saldo konta 901 na koniec roku przenosi siq na 

konto 961. 

4) Konto 902 - ,,Wydatki budzetowe". 

Konto 902 sh iy  do ewidencji dokonanych wydatkbw budzetowych 

budzetu. Zapisy strony Wn odzwierciedlajq wydatki z w i ~ m e  z 

realizacjq zadania inwestycyjnego, w powipniu z kontem 133. 

Saldo konta 902 pod datq ostatniego dnia roku przenosi siq na konto 

961. 

5) Konto 961 - ,,Niedobor lub nadwyika budzetu". 

Konto 961 s h i y  do ustalenia wyniku budzetu przenoszqc odpowiednio 

saldo konta 901 i 902 pod datqostatniego dnia roku. 

2. KONTA POZABILANSOWE 

1) Konto 991 - ,,Planowme dochody budzetu" utworzono do ksiggowania planu 

dochodow budzetowych i jego zmian. 

2) Konto 992 - ,,Planowane wydatki budietu" sh iy  do ksiqgowania planu 9 a t k b w  

budietu i jego zmian. 



Zalqcznik nr 2 
do zanqdzenia nr 4012011 
B.G i M Izbica Kujawska 
z dnia 18 maja 2011r. 

I. WYKAZ KONT - JEDNOSTKA 

1. KONTA BILANSOWE 

01 1 - ~rodki  trwale 

080 - Inwestycje (Srodki trwde w budowie) 

130- 2 Rachunki biezqce jednostek budzetowych (dochody) 

130 - 1 Rachunki biezqce jednostek budzetowych (wydatki) 

201 - Rozrachunki z odbiorcarni i dostawcami 

240 - Pozostaie rozrachunki 

750 - Przychody i koszty finansowe 

800 - Fundusz jednostki 

810 - Dotacje budietowe oraz Srodki z budzetu na inwestycje 

860 - Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy 

2. KONTA POZABILANSOWE 

980 -Plan finansowy wydatk6w budzetowych 

998 - Zaangaiowanie wydatkbw budzetowych roku bie*cego 

11. OPIS KONT 

1. KONTA BILANSOWE 

Zesp6lO - Majqtek trwaly 

Ewidencja Srodkow trwalych przebiega na kontach syntetycznych oraz w urzqlzeniach 

analitycznych prowadzonych w postaci ksiqgi inwentarzowej dla wszystkich Srodkow 

tnvdych. Do ewidencji Srodkow tnvalych sh2q konta: 



I )  Konto 01 1 - ,,~rodki t d e " .  Przyjqcie do eksploatacji Srodka trwatego pn. 

" Przebudowa procesu technologicznego u~datniania wody podziemnej 

ze studni wierconych na ujqciu wodociqgowym Stacji Uzdatniania Wody 

w Izbicy Kujawskiej .,oraz przeniesienia wlw Srodka trwaiego do og6lnej 

ewidencji Srodk6w trwatych gminy. . 

2) Konto 080 - ,,Inwestycje" (irodki trwate w budowie) siuiy do ewidencji koszt6w 

kwalifikowanych inwestycji pn. " Przebudowa procesu technologicznego 

uzdatniania wody podziemnej ze studni wierconych na ujeciu 

wodociqgowym Stacji Uzdatnimia Wody w Izbicy Kujawskiej oraz do 

rozliczenia koszt6w tej inwestycji. Na stronie WN konta 080 ksiqguje siq 

koszty inwestycji a na stronie Ma wartoit uzyskanych efektbw. 

Zespill-  ~ r o d k i  pieniqine i rachunki bankowe 

3) Konto 130-2 - ,,Rachunek bie2%cy jednostek budietowych - dochody" istnieje w celu 

ewidencjonowania Srodk6w budtetowych oraz obrot6w na rachunku 

bankowym z tytuh dochod6w wynikajqcych z planu finansowego. 

Na rachunek dochod6w na stronq WN konta 130-2 przyjmuje siq: 

- wpfyw Srodk6w pomocowych. 

Na stronq Ma konta 130-2 ksieguje siq zwrot niewykorzystanych 

Srodk6w na rachunek podstawowy. 

4) Konto 130-1 - ,,Rachunek biezqcy jednostek budietowych - wydatki". Na koncie 

130-1 wystqpuje dwustronne ksiqgowanie. Na stronie Wn ksieguje siq 

wpiyw Srodk6w z rachunku podstawowego na rachunek wydzielony. Na 

stronie Ma konta 130-1 ewidencjonowane sa, wydatki zwiqane z 

realizacjrl zadania. 

Zespil2- Rozrachunki i roszczenia 

Konto 201 - ,, Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami" Na koncie 201 

ksiqguje siq wszelkie rozrachunki z t y h h  dostaw robot i ushg 

Na koncie 201 nie ujmuje sip nale2noici jednostek budietowych zaliczanych do 

dochodow budketowych , ktore ujmuje siq na koncie 221. 



Ewidencja analityczna prowadzona do konta 201 umozliwia ustalenie naleinoici i 

zobowiqzai wedhg poszczegolnych kontrahentbw Konto 201 moze mieC dwa salda. 

Saldo Wn oznacza stan naleinoSci i roszczen , a saldo Ma stan zobowiqzari 

5) Konto - 750 - ,,Przychody i koszty finansowe". Dla opisywanego projektu nie 

przewiduje siq ksiqgowania na stronie Wn. Na stronie Ma konta 750 

ewidencjonuje siq wplyw Srodkbw pomocowych oraz ewentualne odsetki 

od zgromadzonych Srodkow. 

6) Konto 800 - ,,Fundusz jednostki" shy do ewidencji zwiqkszen lub zmniejszen 

funduszu. Na stronie Wn ujmuje siq w szczeg6lnobi: 

- r6wnowarto6i: poniesionych wydatkow na inwestycje, 

- Srodki przekazane na zadania inwestycyjne w danym roku. 

Na stronie Ma ksiqguje siq: 

- przeksiggowanie rocme z danych subkont, 

- okresowe lub roczne przeksiqgowania wydatkbw, 

- wartog6 przyjqtego Srodka trwatego w korespondencji z kontem 01 1. 

Przy koncie 800 przewiduje siq tworzenie subkont w zakresie funduszu 

zasadniczego i funduszu w Srodkach trwalych. 

7) Konto 810 - ,,Dotacje budietowe oraz Srodki z budietu na inwestycje". 

Na stronie Wn konta 81 0 ksiqguje siq wydatki zwivane z realizacjq 

zadania inwestycyjnego (zapis r6wnolegly do zaplaty Wn 810 Ma 800). 

8) Konto 860 - ,,Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy". Konto 860 sfuiy 

do ustalenia wyniku finansowego jednostki. 



2. KONTA POZABILANSOWE 

1) Konto 975 - ,, Wydatki strukturalne ,, Konto shzy do ewidencji wydatkow 
strukturalnych w jednostkach , w kt6rych ewidencja wydatk6w strukturalnych nie jest 
uwzglqdniana w ewidencji analitycmej prowadzonej do kont bilansowych. 
Na stronie Wn konta ujmuje siq wartog6 zrealizowanych wydatk6w strukturalnych wg 
klasyfikacji wydatk6w strukturalnych 
Na stronie Ma konta ujmuje siq wart066 wydatk6w strukturalnych 

2) Konto 980 -,,Plan finansowy wydatk6w budtetowych" Konto sh2y do ewidencji 

wartoici planu finansowego wydatkowjednostki budktowej. 

Na stronie Wn knota 980 ksiqguje siq kwoty zatwierdzonego planu finansowego 

wydatk6w oraz jego korekty z tym, i e  zwiqkszenia zapisem dodatnim, a zmniejszenia 

zapisem ujemnym. 

Na stronie Ma konta 980 ksiqguje siq: - wartoii: zrealizowanych w roku wydatkow, 

- wartoki: niezrealizowanych wydatkbw, ktore byiy w planie, 

3) Konto 998 - ,,Zaang&owanie wydatk6w budietowych roku bie%cegow sluiy 

doksiqgowanie zaangaiowania wydatkow budietowych ujqtych w planie 

finansowym urzqdu. 

Suma wykazanego na koncie 998 zaangatowania nie mote bye nizsza od 

wykonanych wydatk6w budtetowych. 



Zalqanik Nr 3 
Do Zarzqdzenia Nr 40111 
Burmistna G i M Izbica 
Kujawska 
z dnia 18 maja 2011 r. 

Zasady ewidencjonowania dochodbw ifinansowania wydatkbw na 

realizacje pmjektbw dofinansowanych ze krodkbw funduszy 

strukturalny 

Gmina i Miasto Izbica Kujawska jako beneficjent realizuje projelct z publicznych Srodk6w 

krajowych i wsp6lnotowych: w ramach dziafania ,, Podstawowe ushgi dla gospodarki i 

ludnoSci wiejskiej " obj~tego Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-201 3 

pod nazwq ,, Przebudowa procesu technologicznego uzdatniania wody 

podziemnej ze studni wierconych na ujeciu wodociqgowym Stacji 

Uzdatniania Wody w Izbicy Kujawskiej , 

Zadanie to zostalo zaplanowane w budiecie grniny a jego realizacja opisana w zal&cznikach 

nr 3 i 3a do Uchwaly budzetowej gminy. 

~rodki  fmansowe na ten cel zostaly zaplanowane po stronie dochod6w i wydatk6w. 

Dokonano wyboru wykonawcy zadania zgodnie z ustawq o zambwieniach publicznych. 

Beneficjent zawart stosownq umowq z Samorzqdem Wojewodztwa Kujawsko - Pomorskiego. 

Ilekrot w niniejszym zalqczniku jest mowa o: 

1) Projekcie - zadaniu - naleiy przez to rozumiet nazwq Przebudowa procesu 

technologicmego uzdatniania  wody podziemnej ze studni wierconych na 

ujeciu wodociqgowym Stacji Uzdatniania Wody w Izbicy Kujawskiej 

2) Samorzqd Wojew6dztwa- naleiy przez to rozumiet Samorqd Wojew6dzhva wiaiciwy 

ze wzglqdu na miejsce realizacji operacji. 

3) Beneficjencie - naleiy przez to rozumiet Gminq i Miasto Izbica Kujawska 

4) LGD - Stowarzyszenie Lokalna Grupa Dzialania Dorzecza Zglowiqczki 



I. Najwainiejsze przepisy dotyczqce sposobu i zasad ewidencjonowania i Jinansowuniu 

wydatkbw na wykonanie projektu, prty udziale krajowych i wspdlnotowych 

1. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicmych (Dz. U. Nr 157, poz. 

1240 z p6in. zm.) 

2. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorzqdu 

terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z poin. zm.) 

3. Ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowoSci @z.U. z 2009 r. Nr 152, poz. 

1223 z p6in. zm.) 

4. Rozporzqdzenie Ministm Finansbw z dnia 20 wrzeSnia 2004 r. w sprawie 

szczeg6lowej klasyfikacji dochodow, wydatkow, przychod6w i rozchodow oraz 

Srodkow pochodzqcych ze ir6det zagranicmych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 z p6in. 

m.1 
5. Rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 20 marca 2010 r. w sprawie szczeg6towej 

klasyfikacji wydatk6w strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255) 

6. Rozporqdzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczeg6l.owej 

klasyfikacji dochodow, wydatkbw, przychodow i rozchodow oraz irodk6w 

pochodzqcych ze irodel zagranicznych @z.U. Nr 38, poz. 207) 

II. Wydzielenie dochodo'w i wydarkdw zwiqzanych z projektem realizowanym przy udziale 

irodko'w krajowych i wspdlnotowych (w uchwalach budzetowych iplanachjinansowych) 

W mySl przepisu art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego 

dochodarni gminy mogq by6 miqdzy innymi Srodki pochodzqce z Unii Europejskiej. Zapis 

ten stwierdza, ze Srodki pomocowe sq Srodkami publicznymi, wiqc w oparciu o ustawq 

o finansach publicznych winny by6 ujqte w budzecie gminy po stronie dochodow 

i wydatkbw. 

Projekt realizowany w rarnach wczeSniej wspomnianych funduszy do chwili ich 

nefundowania winien by6 finansowany z nastqpujqcych ir6del: 

1. dochodow wtasnych gminy w tym: 

a) podatku od nieruchomoSci 



b) podatku rolnego 

c) udzial6w w dochodach budzetu panstwa z tytuh podatku dochodowego od 

o d b  fizycznych 

Zgodnie z obowiqujqcymi przepisami w zakresie klasyfikacji budietowej naleiy 

odpowiednio wyodrqbniak: 

1) dochody: 

- przeniesienie Srodk6w gminy na realizacjq zadania. 

2) wydatki: 

a) kt6re gmina ponosi ze Srodk6w krajowych i pomocowych naleiy 

~ k l a s ~ k o w a k  do wlaSciwego paragrafu klasyfikacji budietowej 

wydatkow, np. 9 605 i jako czwartqcyfrq dodaf 7 

b) pochodzqce ze Srodk6w wlasnych gminy ujmowak do odpowiedniego 

paragrafu dopisujqc cyfrq 9. 

I Wydzielenie wykonanych dochoddw. wydatkdw, rnajqtku i funduszy zwiqzanych z 

realizacjq projektu finansowanego przy udziale irodkdw z pomocowych. 

1) Wyodrqbnienie ewidencji dla omawianych projekt6w winno nastqik w my41 ustawy o 

rachunkowo4ci, ustalajqc dla projektu odrqbny system ksiqgowy, a w szczeg6lnoSci: 

- dziennik czqiciowy, 

- wykaz kont syntetycznych (ksiqgq gl6wns)), 

- wykaz kont analitycznych (ksiqgi pomocnicze), 

- zestawienie obrot6w i sald oraz kont pomocniczych. 

2) Beneficjent zobowiwje siq do sporzgzania (w miarq potrzeb) i przesylania 

stosownych sprawozdan okresowych, rocznych oraz sprawozdania koncowego z 

realizacji projektu w terminach i dla instytucji wskazanej w podpisanych umowach. 

3) Beneficjent zobowiquje siq do przedkladania pehej dokumentacji jednostkom 

kontrolujqcym. 

4) Beneficjent zobowiwje siq do przechowywania dokumentacji dotyczqcej projektu w 

terminie wynikajqcym z umowy. 

5) Ustala siq, ze dokumenty dotyczqce pomocy publicznej b d q  przechowywane przez 7 

lat liczqc od dnia zakoliczenia zadania i od dnia dokonania przez Agencjq platnoSci 

ostatecmej.. 



6 )  Beneficjent zobowiqzuje siq do: 

3 Stosowania przepidw o zam6wieniach publicznych. Na iqdanie Samorzqlu 

Wojewodztwa, Urzqdu Marsdkowskiego udostqpnii. dowody stosowania 

procedur dotyczqcych udzielania zamowieli publicznych oraz regulaminu 

komisji przetargowej. 

3 Przekazywania do Samorzqdu Wojewodztwa treici ogioszenia o zam6wieniu jak 

r6wniez na pisemne zqdanie tej instytucji specyfikacji istotnych wamnk6w 

zamowienia. 

> Stosowania siq do zalecen zawartych w opinii Samorzqdu Wojew6dztwa. 

I K  Obieg dokumentbw i nadzdr nad ich realizacjq. 

1. Kompletna dokumentacja budowlana i przetargowa znajduje siq na stanowiskach 

kierownika referatu. Gospodarki komunalnej lokalowej i przestrzennej p. 

Wlodzimierza Biernackiego i inspektor w referacie organizacyjnym p. Emilii 

Lukasiak I zam6wienia publicznel , kt6rzy sq odpowiedzialni za jej prawidlowe 

kompletowanie, wykonywanie i przechowywanie. 

2. Za bezpoiredniq wsp6lpracq z Sarnorzqdem Wojewodztwa od chwili opracowania i 

zloienia wniosku wraz z jego zalqcznikami odpowiedzialny jest insp, w referacie 

organizacyjnym p. Emilia tukasiaki zambwienia publiczne/ 

Dokumentacja finansowo - ksiqgowa (faktury, wyciilgi bankowe, przelewy, dzienniki, 

kartoteki) znajdujq si? w referacie finansowo - budzetowym i poddawane sqnastqpujqcej 

kontroli: 

1) Sprawdzenia dowod6w ksiqgowych pod wzglqdem rachunkowym i formalnym 

dokonujqpracownicy ksiqgowoici budzetowej. 

2) Zatwierdzenia dokumentow do zaplaty pod wzglqdem formalnym i rachunkowym 

dokonujq pracownicy ksiqgowoici budzetowej a pod wzglcdem merytorycznym 

pracownik zajmujqcy siq inwestycjami. 

Zatwierdzenia dokumentu do zaplaty dokonujq Skarbnik i Burmistrz Gminy i Miasta 

Zasady dzialania kont wykorzystywanych w rachunkowoici funduszy strukturalnych 

zawarto w zalagznikach Nr 1 i 2 do Zarzqdzenia Burmistrza Gminy i Miasta Izbica 

Kujawska 


