ZARZĄDZENIE NR 37/2022
Burmistrza Bisztynka
z dnia 3 marca 2022 r
w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości i planu kont przy realizacji projektu „Wspieramy
rodzinę” w ramach Osi priorytetowej 11 Włączenie społeczne, Działanie 11.02.00 Ułatwienie
dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym opieki zdrowotnej i
usług socjalnych świadczonych w interesie ogólnym, Poddziałanie 11.02.03 Ułatwienie dostępu do
usług społecznych w tym integracji ze środowiskiem lokalnym - projekty konkursowe na podstawie
Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wspieramy rodzinę” w ramach Regionalnego
Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko – Mazurskiego na lata 2014 – 2020
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego, zawartej 28.07.2021 roku, Aneks
z 2.11.2021 roku.
Na podstawie art.10 Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz.217),
Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 (Dz.U. z 2020 r. poz.342),
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów,
wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz.U. z 2022 r.
poz.513 z późniejszymi zmianami) oraz na podstawie Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu

„Wspieramy rodzinę” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko
– Mazurskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,
zawartej 28.07.2021 roku, Aneks z 2.11.2021 roku, zarządzam, co następuje:

§1
1. Dla celów projektu wyodrębniono następujący rachunek bankowy 07 1600 1462 1023 3357
5000 0033 WSPIERAMY RODZINĘ – do przekazywania dofinansowania i realizowania
płatności.
2. W budżecie Gminy do ewidencji środków Projektu stosuje się następujące konta:
1) 133-11 – Rachunek budżetu – Wspieramy rodzinę.
2) 223-008-11– Rozliczenie wydatków budżetowych – MOPS Bisztynek - Wspieramy
rodzinę
3) 901 – Dochody budżetu
4) 902 – Wydatki budżetu
5) 961 – Wynik wykonania budżetu
3. W ewidencji księgowej Organu wyodrębnia się dziennik RPO2 – Wspieramy rodzinę
11.02.03-28-0005/21 oraz zadanie 002038 – Wspieramy rodzinę.
4. Dochody ujmuje się z zastosowaniem klasyfikacji budżetowej dział 852 rozdział 85295.
Wyróżnikiem źródeł pochodzenia dochodu jest czwarta cyfra paragrafu (7).

5. Księgi rachunkowe projektu otwiera się przed wykonaniem pierwszej operacji, po podpisaniu
Umowy o partnerstwie na rzecz realizacji Projektu „Wspieramy rodzinę” oraz na początek każdego

roku budżetowego realizacji Projektu, a zamyka się na koniec każdego kolejnego roku
budżetowego i na dzień zakończenia realizacji Projektu.
6. Dokumenty księgowe numeruje się w sposób chronologiczny (decyduje data zajścia operacji
gospodarczej): kolejny numer/numer dokumentu stanowiącego podstawę księgowania/pozycja.
7. Księgi rachunkowe prowadzone są w języku polskim przy użyciu modułu finansowoksięgowego programu Respons, szczegółowo opisanego w załączniku Nr 3 do Zarządzenia
Nr 28/2020 Burmistrza Bisztynka z 28.02.2020 roku w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej
oraz rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach obsługiwanych z późniejszymi
zmianami

8. Wyodrębniona ewidencja księgowa środków jest integralną częścią ewidencji księgowej
prowadzonej w budżecie gminy.
9. W sprawach nie uregulowanych niniejszym Zarządzeniem, stosuje się Zarządzenia Nr 28/2020
Burmistrza Bisztynka z 28.02.2020 roku w sprawie prowadzenia gospodarki finansowej
oraz rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Bisztynku i jednostkach obsługiwanych,
zmienione Zarządzeniem Nr 102/2020 Burmistrza Bisztynka z 1.09.2020 r., Zarządzeniem
Nr 31/2021 Burmistrza Bisztynka z 5.03.2021 r. Zarządzeniem Nr 85/2021 Burmistrza
Bisztynka z 30.06.2021 r. oraz Zarządzeniem Nr 190/2021 Burmistrza Bisztynka z
31.12.2021 roku.
§2
W zakresie wydatków z projektu stosuje się procedury, określone przez Kierownika Miejskiego
Ośrodka Pomocy Społecznej w Bisztynku w drodze odrębnego Zarządzenia.
§3
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.
Burmistrz Bisztynka
/-/ Marek Dominiak

