
Zanqdzenie Nr 391201 1 
Burmistna Gminy i Miasta Izbica Kujawska 

z dnia 18 maja 2011 roku 

w sprowie: Zokiodowego plonu kont oraz zosad ewidencjonowonio dochoddw i 
finonsowonio wydotkdw no realimcjgprojektupod nozwq ,, Rozbudowo baqy turystyczno- 
rekreocyjnej w miejscowoSci Dlugie - budowa icieiki rowerowej ,,reolizowonego w romoch 

,,Progromu Rozwoju Obszardw Wiejskich na Iota 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 p6iniejszymi zmianami) 

zarzqlzam, co nastqpuje: 

8 1 

Zatwierdzam Zakladowy plan kont zgodnie z zaiqxnikiem nr 1 i 2. 

§ 2 

Zatwierdzam Zasady ewidencjonowania dochod6w i finansowania wydatk6w na realizacjq 

projektu dofinansowanego ze 4rodk6w Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju 

Obszar6w Wiejskich zgodnie z zdqcznikiem nr 3. 

Zarzqlzenie wchodzi w iycie z dniem podjqcia. 



Zaiqcznik n r  1 
do zanqdzenia nr  39/11 
Burmistrza G i M Izbica Kuj 
z dnia 18.05.2011r. 

I. WYKAZ KONT DLA ORGAh'U 

1. KONTA BILANSOWE 

133 - Rachunek budietu 

240 - Pozostake rozrachunki 

901 - Dochody budietu 

902 - Wydatki budietu 

960 - Skumulowana nadwyika lub niedob6r na zasobach budietu 

961 - NiedoMr lub nadwyika budietu 

2. KONTA POZABILANSOWE 

991 - Planowane dochody budietu 

992 - Planowane wydatki budietu 

11. OPIS KONT 

1. KONTA BILANSOWE 

1) Konto 133 - ,,Rachunek budietu". 

rachunek 133 s l w  do ewidencji operacji pieniqinych a podstawe zapisu stanowi 

dow6d bankowy. Konto 133 zostako podzielone, w miare potrzeb, a w tym celu 

dodawane sq dodatkowe cyfry np. 133-1, 133-2 itd. W 201 1 roku zapis 133-5 siuiy 

do ewidencji operacji pieniqinych dotycqcych zadania inwestycyjnego pn. 

,,Rozbudowa bazy turystyczno - rekreacyjnej w miejscowoSci Dhgie - budowa 

Scieiki rowerowej." W/w zadanie realizowane jest w ramach programu ,,Program 

Rozwoju Obszarbw Wiejskich na lata 2007-2013. 

Na stronie Wn konta 133 ksiqguje siq: 

- przeniesienie Srodk6w z rachunku podstawowego na rachunek 



dotycqcy zadania na finansowanie wydatk6w, 

- w&wy Srodk6w pieniqinych przekazywanych w ramach pomocy. 

Na stronie Ma konta 133 ksiqguje siq: 

- wyplaty z rachunku dotyczqce zaplaty za roboty zwiqane z realizacjq 

zadania, 

- pozostale wyplaty z rachunku (prowizje bankowe, koszty 

prowadzenia rachunku) 

2) Konto 240 - ,,Pozostale rozrachunki" 

Konto sluzy do ewidencji innych rouachunk6w (np. przekazanie 

got6wki z rachunku podstawowego na wyohbniony rachunek 

zadania). 

3) Konto 901 - ,,Dochody budietu". 

Konto 901 duiy do ewidencji irodkbw, kt6re w a j q  z rachunku 

podstawowego na rachunek wyodrqbniony z przeznaczeniem na 

zaplatq wykonawcy za wykonane zadanie a takze do zaksiqgowania 

pomocy fmansowej w postaci dotacji dofinansowania z budietu 

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

konto 961. 

4) Konto 902 - ,,Wydatki budzetowe". 

Konto 902 shzy do ewidencji dokonanych wydatk6w budzetowych 

budietu. Zapisy strony Wn odnvierciedlajq wydatki zwivane z 

realizacjqzadania inwestycyjnego, w powipaniu z kontem 133. 

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

961. 

5) Konto 961 ,,Niedob6r lub nadwyika budietu". 

Konto 961 s h y  do ustalenia wyniku budietu przenosq odpowiednio 

saldo konta 90 1 i 902 pod datq ostatniego dnia roku. 

2. KONTA POZABILANSOWE 

1) Konto 991 - ,,Planowane dochody budzetu" utworzono do ksiqgowania planu 

dochod6w bu&etowych i jego zmian. 

2) Konto 992 - ,,Planowane wydatki budietu" siuiy do ksiqgowania planu wydatk6w 

budietu i jego zmian. 

Ma 



Zalqcznik n r  2 
do zanqdzenia 391002011 
B.G i M Izbica Kujawska 
z dnia 18 maja 2011r. 

I. WYKAZ KONT - JEDNOSTKA 

1.  KONTA BILANSOWE 

01 1 - srodki Wale 

080 - Inwestycje (Srodki trwa1e w budowie) 

130- 2 Rachunki bieiqce jednostek budzetowych (dochody) 

130 - 1 Rachunki b i ezw jednostek budketowych (wydatki) 

201 - Rozrachunki z odbiorcarni i dostawcami 

240 - Pozostale 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 wydatkow budietowych 

998 - Zaangahowanie wydatk6w budietowych roku biezvego 

11. OPIS KONT 

1. KONTA BILANSOWE 

Zespil 0 - Majqtek trwaIy 

Ewidencja Srodkow trwalych przebiega na kontach syntetycznych oraz w urzqdzeniach 

analitycznych prowadzonych w postaci ksiqgi inwentarzowej dla wszystkich Srodk6w 

trwalych. Do ewidencji Srodk6w trwalych sluiq konta: 



1) Konto 01 1 - ,,~rodki trwale". Przyjqcie do eksploatacji Srodka trwalego pn. 

" Rozbudowa bazy turystycno- rekreacyjnej w miejscowoSci Dlugie - 

budowa scietki rowerowej oraz przeniesienia w/w 4rodka trwaiego do 

ogolnej ewidencji Srodkow trwdych gminy. 

2) Konto 080 - ,,Inwestycje" (Srodki myale w budowie) s h y  do ewidencji kosztow 

kwalifikowanych inwestycji pn. " Rozbudowa bazy turystycno- 

rekreacyjnej w miejscowoSci Dlugie - budowa Scietki rowerowej oraz 

do rozliczenia kosztow tej inwestycji. Na stronie WN konta 080 ksiqguje 

siq koszty inwestycji a na stronie Ma wartoSC uzyskanych efektow. 

Zesp611- Srodki pienifine i racbunki bankowe 

3) Konto 130-2 - ,,Rachunek biezqcy jednostek budietowych - dochody" istnieje w celu 

ewidencjonowania Srodkow budzetowych oraz obrotow na rachunku 

bankowym z t y h h  dochodow wynikajqcych z planu finansowego. 

Na rachunek dochodow na stronq WN konta 130-2 przyjmuje sip: 

- wplyw Srodk6w pomocowych. 

Na strong Ma konta 130-2 ksipguje sip zwrot niewykorzystanych 

Srodkow na rachunek podstawowy. 

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

130-1 wystqpuje dwustronne ksiqgowanie. Na stronie Wn ksiqguje sig 

wplyw Srodkow z rachunku podstawowego na rachunek wydzielony. Na 

stronie Ma konta 130-1 ewidencjonowane sq wydatki zwiqzane z 

realizacjq zadania. 

Zesp612- Rozrachunki i roszaenia 

Konto 201 - ,, Rozrachunki z odbiorcami i dostawcarni" Na koncie 201 ksipguje sip 

wszelkie rozrachunki z tytuh dostaw robot i uslug 

Na koncie 201 nie ujmuje sip naleznoici jednostek budietowych zaliczanych do 

dochodow budzetowych , ktore ujmuje sig na koncie 221. 

Ewidencja analitycm prowadzona do konta 201 umoiliwia ustalenie naleinoSci i 

zobowiqzah wediug poszczegolnych kontrahentow Konto 201 moze mieC dwa salda. 

Saldo Wn oznacza stan naleinoici i roszczeh , a saldo Ma stan zobowiqza6 



5) Konto 240 - ,,Pozostale rozrachunki". Na koncie 240 ewidencjonuje sip rozrachunki z 

tytulu sum na zlecenie a przede wszystkim Srodkow otrzymanych na 

inwestycjp. Na stronie Wn konta 240 ksiqguje sip: 

- zapkatg zobowiqzah fmsowych ze Srodkow na inwestycje, 

- naliczone przez bank opkaty obciqiajqce konto. 

Na stronie Ma konta 240 ewidencjonuje sip: 

- zobowiwia  za roboty inwestycyjne, 

- Srodki przekazane na wyodrqbniony rachunek bankowy. 

6) Konto - 750 - ,,Pnychody i koszty finansowe". Dla opisywanego projektu nie 

przewiduje sip ksiggowania na stronie Wn. Na stronie Ma konta 750 

ewidencjonuje sip wpkyw Srodkow pomocowych oraz ewentualne odsetki 

od zgromadzonych Srodkow. 

7) Konto 800 - ,,Fundusz jednostki" sluzy do ewidencji zwipkszen lub zmniejszen 

funduszu. Na stronie Wn ujmuje siq w szczegolnobi: 

- rownowartod6 poniesionych wydatkow na inwestycje, 

- Srodki przekazane na zadania inwestycyjne w danym roku. 

Na stronie Ma ksiqguje siq: 

- przeksiggowanie roczne z danych subkont, 

- okresowe lub rocme przeksiqgowania wydatkow, 

- wart026 przyjqtego Srodka trwalego w korespondencji z kontem 01 1. 

Przy koncie 800 przewiduje sig tworzenie subkont w zakresie funduszu 

zasadniczego i funduszu w Srodkach trwalych. 

8) Konto 810 - ,,Dotacje budzetowe oraz Srodki z budzetu na inwestycje". 

Na stronie Wn konta 810 ksigguje sip wydatki miqzane z realizacja 

zadania inwestycyjnego (zapis rownolegly do zapkaty Wn 810 Ma 800). 

9) Konto 860 - ,,Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy". Konto 860 sh2y 

do ustalenia wyniku finansowego jednostki. 



2. KONTA POZABILANSOWE 

1) Konto 975 - ,, Wydatki strukturalne ,, Konto shzy do ewidencji wydatkow 
strukturalnych w jednostkach , w ktorych ewidencja wydatkow strukturalnych nie jest 
uwzglgdniana w ewidencji analitycznej prowadzonej do kont bilansowych. 
Na stronie Wn konta ujmuje sig wart056 zrealizowanych wydatkow strulcturalnych wg 
klasyfikacji wydatkow strukturalnych 
Na stronie Ma konta ujmuje sig wart066 wydatkow strukturalnych 

2) Konto 980 - ,,Plan finansowy wydatk6w budietowych" Konto sluiy do ewidencji 

warto6ci planu finansowego wydatkow jednostki budzetowej. 

Na stronie Wn knota 980 ksiqguje sig kwoty zatwierdzonego planu finansowego 

wydatkow oraz jego korekty z tym, ze zwiqkszenia zapisem dodatnim, a zmniejszenia 

zapisem ujemnym. 

Na stronie Ma konta 980 ksigguje siq: - wart066 zrealizowanych w roku wydatkow, 

- wart066 niezrealizowanych wydatkow, bore byky w planie, 

3) Konto 998 - ,,Zaangaiowanie wydatkow budietowych roku bietqcego" s h y  

doksiggowanie zaangaiowania wydatkow budzetowych ujgtych w planie 

finansowym urzgdu. 

Suma wykazanego na koncie 998 zaangaiowania nie moze by6 nizsza od 

wykonanych wydatk6w budtetowych. 



Zalqrmik Nr 3 
Do Zanqdzenia Nr 39/11 
Burmistra G i M Izbica 
Kujawska 
z dnia 18 maja 2011 r. 

Zasady ewidencjonowania dochodbw ifinansowania wydatkbw nu 

realizacjq pmjektbw dofinansowanych ze krodkbw funduszy 

strukturalny 

Rozbudowa barn  turvstvczno - rekreacvinei w mieiscowoSci Dfugie - 

rozbudowa Sciezki rowerowei , 

Gmina i Miasto Izbica Kujawska jako beneficjent realimje projekt z publicznych Srodk6w 

krajowych i wspolnotowych: w ramach dziakania ,, Odnowa i rozwoj wsi " objqtego 

Programem Rozwoju Obszar6w Wiejskich na lata 2007-201 3 pod nazwq ,,Rozbudowa 

bazy turystyczno - rekreacyjnej w miejscowoSci Dlugie - rozbudowa Sciezki 

rowerowej , 

Zadanie to zostalo zaplanowane w budiecie gminy a jego realizacja opisana w zalqznikach 

nr 3 i 3a do Uchwaky bud2etowej gminy. 

~rodki  fmansowe na ten cel zostaly zaplanowane po stronie dochodow i wydatkow. 

Dokonano wybom wykonawcy zadania zgodnie z ustawq o zam6wieniach publicznych. 

Beneficjent zawarl stosownqumowq z Samorqdem Wojewodzhva Kujawsko - Pornorskiego. 

IlekroC w niniejszym zatqzniku jest mowa o: 

1) Projekcie - zadaniu - nalezy przez to rozumieC nazwq ,,Rozbudowa bazy 

turystycmo - rekreacyjnej w miejscowoSci D h g i e  - rozbudowa Scieiki 

rowerowej . 
2) Samorqd Wojew6dztwa - naleiy przez to rozumieC S a m o r d  Wojewbdztwa wlaiciwy 

ze wzglqdu na miejsce realizacji operacji. 

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

4) LGD - Stowarzyszenie Lokalna Gmpa Dziatania Dorzecza Zglowiqczki 



I. Najwainiejsze pnepisy dotyczqce sposobu i zasad ewidencjonowania i finansowania 

wydatkdw nu wykonanie projektu, przy udziale krajowych i wspblnotowych 

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

1240 z poin. zm.) 

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

terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966 z p6in. m.) 

3. Ustawa z dnia 29 wrzeSnia 1994 roku o rachunkowoki (Dz.U, z 2009 r. Nr 152, poz. 

1223 z poin. zm.) 

4. Rozporqdzenie Ministra Finansow z dnia 20 wrzehnia 2004 r. w sprawie 

szczeg6lowej klasyfikacji dochodow, wydatk6w, przychodow i rozchodbw oraz 

9rodk6w pochodzgych ze ir6del zagranicznych (Dz.U. Nr 209, poz. 2132 z p6in. 

zm.1 
5. Rozporz&enie Ministra Finansdw z dnia 20 marca 2010 r. w sprawie szczeg6lowej 

klasyfkacji wydatkow strukturalnych (Dz.U. Nr 44, poz. 255) 

6. Rozporzqdzenie Ministra Finansow z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej 

klasyfikacji dochodow, wydatkbw, przychod6w i rozchodow oraz Srodk6w 

pochodzqcych ze irodel zagranicznych (Dz.U. Nr 38, poz. 207) 

II. Wydzielenie dochoddw i wydatkdw zwiqzanych z projektem realizowanyrn przy uciziale 

Srodkdw bajowych i wspblnotowych (w uchwalach budietowych i planach finansowych) 

W my51 przepisu art. 3 ust. 3 ustawy o dochodach jednostek samorzqdu terytorialnego 

dochodami gminy mogq byC migdzy innymi Srodki pochodzqce z Unii Europejskiej. Zapis 

ten stwierdza, ze Srodki pomocowe sq Srodkami publicznymi, wigc w oparciu o usta- 

o finansach publicznych winny by6 ujete w budiecie gminy po stronie dochod6w 

i wydatk6w. 

Projekt realizowany w ramach wczesniej wspomnianych funduszy do chwili ich 

zrefimdowania winien by6 finansowany z nastqpujqcych Wdel: 

1. dochodow wkasnych gminy w tym: 

a) podatku od niemchomobci 

b) podatku rolnego 

c) udzial6w w dochodach budietu pahstwa z tytuh podatku dochodowego od 

os6b fizycznych 



Zgodnie z obowirpjqcymi przepisami w zakresie klasyfikacji budietowej nalezy 

odpowiednio wyodrqbniak: 

1) dochodv: 

- przeniesienie Srodk6w gminy na realizacjq zadania. 

2) wvdatki: 

a) kt6re gmina ponosi ze SrodkClw krajowych i pomocowych naleiy 

sklasyfikowaC do wkaiciwego paragrafu klasyfikacji budzetowej 

wydatk6w, np. 5 605 i jako czwartq cyfq dodaC 7 

b) pochodzqce ze Srodkow wiasnych gminy ujmowaC do odpowiedniego 

paragrafu dopisujqc cyfiq 9. 

III. Wydzielenie wykonanych dochoddw, wydafkbw, majqtku i firndusq zwiqzanych z 

realizacjqprojektujnansowanegoprzy udziale Srodkdw zpomocowych. 

I )  Wyodrqbnienie ewidencji dla omawianych projektow winno nasta;piC w my41 ustawy o 

rachunkowo8ci, ustalajqc dla projektu odrqbny system ksicgowy, a w szczeg6lnoSci: 

- dziennik czqbiowy, 

- wykaz kont syntetycznych (ksiqgq gk6wnq), 

- wykaz kont analitycznych (ksiqgi pomocnicze), 

- zestawienie obrot6w i sald oraz kont pomocniczych. 

2) Beneficjent zobowiqzuje sic do sporzqdzania (w miarq potrzeb) i przesylania 

stosownych sprawozdari okresowych, rocznych oraz sprawozdania koncowego z 

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

3) Beneficjent zobowizquje siq do przedkladania pehej dokumentacji jednostkom 

kontrolujqcym. 

4) Beneficjent zobowipje siq do przechowywania dokumentacji dotycqcej projektu w 

terminie wynikajqcym z umowy. 

5 )  Ustala sic, ze dokumenty dotyczqce pomocy publicznej b& przechowywane przez 7 

lat liczv od dnia zakonczenia zadania i od dnia dokonania przez Agencjq pfatnoSci 

ostatecznej .. 
6) Beneficjent zobowiqzuje sic do: 

P Stosowania przepisbw o zam6wieniach publicznych. Na iqdanie Samorzdu 

Wojewodztwa, Urzqdu Marszalkowskiego udostqpniC dowody stosowania 



procedur dotyczqcych udzielania zam6wien publicnych oraz regulaminu 

komisji przetargowej. 

9 Przekazywania do Samorzqdu Wojew6dztwa treSci ogloszenia o zam6wieniu jak 

r6wniet na pisernne zqdanie tej instytucji specyfikacji istotnych warunk6w 

zam6wienia. 

\\ 

F Stosowania siq do zalecen zawartych w opinii Samorqdu Wojewbdztwa. 

IV. Obieg d o h e n t 6 w  i nadz6r nad ich realizacjq. 

1. Kompletna dokumentacja budowlana i przetargowa znajduje siq na stanowiskach 

kierownika referatu. Gospodarki komunalnej lokalowej i przestrzennej p. 

Wlodzimierza Biemackiego i inspektor w referacie organizacyjnym p. Emilii 

tukasiak 1 zam6wienia publicznel , kt6rzy sq odpowiedzialni za jej prawidlowe 

kompletowanie, wykonywanie i przechowywanie. 

2. Za bezpoiredniq wsp6lpracq z Samorzqdem Wojew6dztwa od chwili opracowania i 

zlozenia wniosku wraz z jego zalqcznikami odpowiedzialny jest insp. w referacie 

organizacyjnym p. Emilia Lukasiakl zam6wienia publicznel 

Dokumentacja hansowo - ksiqgowa (faktury, wycii~gi bankowe, przelewy, dzienniki, 

kartoteki) znajdujq siq w referacie finansowo - budzetowym i poddawane sq nastqpujqcej 

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 ksiqgowosci budietowej a pod wzglqdem merytorycznym 

pracownik zajmujqcy siq inwestycjami. 

Zatwierdzenia dokumentu do zaplaty dokonujq Skarbnik i Burmistrz Gminy i Miasta 

Zasady dzidania kont wykorzystywanych w rachunkowoSci funduszy strukturalnych 

zawarto w zdqcznikach Nr 1 i 2 do Zarzqdzenia Burmistrza Gmiiy i Miasta Izbica 

Kujawska 


