Zarządzenie Nr 11/2013
Wójta Gminy Linia
z dnia 27 marca 2013 r.

w sprawie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości w ramach realizowanego projektu pn.:
„E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia” współfinansowanego ze
środków Unii Europejskiej ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka.

Działając na podstawie :
- art. 10 ustawy z 29.09.1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z e zm.),
- ustawy z 27.08.2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.),
- rozporządzenia Ministra Finansów z 05.07.2010 r. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek samorządu
terytorialnego, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych
oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010 r Nr 128, poz..861 ze zm.).
W związku z podpisaniem umowy w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna
Gospodarka nr umowy UDA-POIG.08.03.00-22-113/12-00 o dofinansowanie projektu
pn.:”E-projekt szansą rozwoju cyfrowego mieszkańców Gminy Linia” współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, zawartej w dniu 27.03.2013 r.,
wprowadza się zapisy uzupełniające zasady opisane w dokumentacji przyjętych zasad polityki
rachunkowości w Urzędzie Gminy w Lini.
Zarządzam, co następuje:
§1
Księgowanie operacji gospodarczych związanych z projektem pn.:”E-projekt szansą rozwoju
cyfrowego mieszkańców Gminy Linia” odbywa się w wyodrębnionym dzienniku (rejestrze) o
nazwie E-PROJEKT w prowadzonych techniką komputerową księgach rachunkowych.
Stosowany w Urzędzie Gminy w Lini program finansowo-księgowy
FIN-SQL ,
wyprodukowany przez firmę GRAVIS USŁUGI INFORMATYCZNO-KSIĘGOWE
Waldemar Grabowski Gdańsk spełnia wymogi stawiane informatycznemu systemowi
finansowo-księgowemu w ramach projektu Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka.

§ 2.
Zgodnie z załącznikiem nr 3 do rozporządzenia Ministra Finansów z 02.03.2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz.U.z 2010 r . Nr 38 poz. 207 ze zm.) w klasyfikacji
wydatków projektu wprowadza się czwartą cyfrę:
- 7 dla płatności w zakresie budżetu środków europejskich,
- 9 dla współfinansowania programów i projektów realizowanych ze środków funduszy
strukturalnych.
Wydatki projektu realizowane są w rozdziale 75095 – pozostała działalność w dziale
administracja publiczna.
§ 3.
Ewidencja księgowa realizowanych działań w ramach projektu uwzględnia podział na
rozdziały i paragrafy klasyfikacji budżetowej, zgodnie z planem finansowym jednostki dla
wyodrębnionego projektu.
§ 4.
Podstawą wydatkowania środków przeznaczonych na realizację projektu będą dowody
zewnętrzne obce i zewnętrzne własne zatwierdzone pod względem merytorycznym i
formalno rachunkowym oraz dowody wewnętrzne w postaci polecenia księgowania (PK) i
noty ksiegowej, listy płac i inne.
§ 5.
Tworzy się z plan kont obowiązujący w Urzędzie Gminy, a wykorzystywanych do
księgowania operacji gospodarczych związanych z projektem w brzmieniu załącznika nr 1 do
niniejszego zarządzenia wraz z wykazem kont syntetycznych i analitycznych stosowanych w
wyodrębnionym rejestrze (dzienniku).
§ 6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania .

Załącznik nr 1
do Zarządzenia Wójta Gminy Linia
Nr 11/2013 z dnia 27.03.2013 r.
WYCIĄG Z PLANU KONT OBOWIĄZUJACY W URZĘDZIE GMINY LINIA
WYKORZYSTYWANY DO KSIĘGOWANIA OPERCJI GOSPODARCZYCH
ZWIĄZANYCH Z PROJEKTEM PN.”E-PROJEKT SZANSĄ ROZWOJU
CYFROWEGO MIESZKAŃCÓW GMINY LINIA”.

