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Zarządzenie Nr 45/2019 

Burmistrza Miasta i Gminy Szydłów  

 dnia 24 maja 2019roku 

 

w sprawie zmian zasad  (polityki)  rachunkowości i kontroli zarządczej w Gminie Szydłów 

 

Na podstawie przepisów art.8 ust. 2 art. 10 ust 1 i 2, ustawy z dnia 29 września 1994 

r. o rachunkowości (jednolity tekst. Dz. U. z 2019r. poz.351) z uwzględnieniem 

rozporządzenia Ministra 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 2017r. poz. 1911),postanawiam w Zarządzeniu nr 3/2018 

z 10.01.2018 r. Wójta Gminy Szydłów, wprowadzić zmiany: 

§ 1. 

1. Księgi rachunkowe prowadzi się w języku polskim. 

Księgami rachunkowymi są zbiory danych zawarte w systemie komputerowym 

Stosowanie języka polskiego przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera 

obejmuje wyłącznie dane zawarte w systemie finansowo-księgowym, a w szczególności 

dane ustalone w sposób stały, takie jak: 

a) nazwy kont, 

b) opisy rodzajów transakcji, poleceń księgowania , itp., 

c) nazwy operacji gospodarczych, 

d) nazwy walut. 

W skład zestawu raportów dostępnym w systemie finansowo księgowym, wchodzą raporty, 

których zawartość informacyjna pokrywa się z zawartością informacyjną ksiąg 

rachunkowych, to jest: 

a)dziennika; 

b)zapisów kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, 

c)zestawienia obrotów i sald kont księgi głównej i kont ksiąg pomocniczych, 

d)inwentarza. 

2. Księgi rachunkowe otwiera się na początek każdego  roku obrotowego, tj. na 1 stycznia, a 

zamyka się na dzień kończący rok obrotowy 31 grudnia, przy czym ostateczne zamknięcie 

ksiąg rachunkowych następuje w terminie 15 dni od daty zatwierdzenia zbiorczego 

sprawozdania finansowego. 

3. Kompletne księgi rachunkowe drukowane są po zatwierdzeniu złożonego sprawozdania 

finansowego. Dla potrzeb sprawozdawczych księgi rachunkowe mogą być drukowane za 

okresy krótsze. Zgodnie z art. 13 ust. 6 ustawy o rachunkowości za równoważne z 

wydrukiem uznaje się przeniesienie treści ksiąg rachunkowych na informatyczny nośnik 

danych, zapewniający trwałość zapisu informacji, przez czas nie krótszy od wymaganego dla 

przechowywania ksiąg rachunkowych. 

4. Zgodnie z art. 73 ust. 1 ustawy o rachunkowości, księgi rachunkowe, sprawozdania 

finansowe, dowody księgowe są przechowywane w siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w 

Szydłowie w oryginalnej postaci i w ustalonym porządku do sposobu prowadzenia ksiąg i w 

sposób pozwalający na ich łatwe odszukanie. 
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5. Księgi rachunkowe, dowody księgowe, dokumenty inwentaryzacyjne, sprawozdania 

finansowe oraz inne zbiory danych są udostępniane do wglądu tylko za zgodą Burmistrza w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy. 

§ 2. 

1.W Gminie Szydłów ( organie)  wyodrębnia się  dzienniki częściowe , służące do 

chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich operacji gospodarczych dotyczących 

wyodrębnionej kategorii zdarzeń: 

- dokumentowania operacji gospodarczych dochodów jednostki budżetowej -  budżetu 

Gminy Szydłów (DZD) 

- dziennik planu finansowego (DZZ) 

2. W Urzędzie Miasta i Gminy  wyodrębnia się  dzienniki częściowe , służące do 

chronologicznego i systematycznego ujęcia wszystkich operacji gospodarczych dotyczących 

wyodrębnionej kategorii zdarzeń: 

-  dokumentowania  operacji  gospodarczych dla dochodów Urzędu Miasta i Gminy (DZB) 

-  dokumentowania  operacji  gospodarczych dla wydatków Urzędu Miasta i Gminy(DZW) 

- dokumentowania operacji gospodarczych dla wydatków odnawialne źródła energii 

(DOZ) 

- dokumentowania operacji gospodarczych dla wydatków kompleksowe zabezpieczenie 

zabytków(KZZ) 

- dokumentowania operacji gospodarczych dla wydatków oświetlenie typu LED (LED) 

- dziennik planu finansowego (DZZ) 

- dokumentowania operacji gospodarczych za przyłącza kanalizacyjne i wodociągowe – 

wpłaty mieszkańców (DZP) 

- dokumentowania operacji gospodarczych za odnawialne źródła energii ( wpłaty 

mieszkańców) (DOZ) 

- dokumentowania operacji gospodarczych wadia, depozyty i inne(DZV) 

Dzienniki,  mogą być wyodrębniane w zależności od potrzeb. 

§ 3. 

Wszystkie operacje gospodarcze powinny być udokumentowane odpowiednimi dowodami 

księgowymi. 

Dowód księgowy jest dokumentem potwierdzającym dokonanie operacji gospodarczej lub 

finansowej  w określonym miejscu i czasie. Prawidłowo wystawiony dowód księgowy stanowi 

podstawę do zaksięgowania go w odpowiedniej ewidencji. 

Dowodami księgowymi są: faktury VAT, faktury elektroniczne, e-wyciągi bankowe, rachunki, 

listy wypłat świadczeń socjalnych, listy płac, deklaracje generowane z programu Płatnik, 

polecenia księgowania, raporty kasowe, dane z systemów bilingowych , korekty sprawozdań 

i przeszacowań itp. 
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Do udokumentowania operacji gospodarczych sporządzanych z lista płac, deklaracji ZUS 

DRA, rozliczania inkasentów, wyksięgowywania zaległości i nadpłat, sprostowania błędnych 

zapisów księgowych w księgach rachunkowych, przeniesienia rozliczeń kosztów i inne, które 

sporządza się w oparciu o dowody źródłowe, służy  wewnętrzny dokument PK (polecenie 

księgowania) w formie wydruku komputerowego, sporządzone w  programie finansowo 

księgowym lub sporządzony ręcznie. Za prawidłowy uważa się dowód stwierdzający fakt 

dokonania operacji gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem, sprawdzony pod 

względem merytorycznym, formalnoprawnym i rachunkowym.  

Umowy zawierane w formie: 

 dokumentowej (z oznaczeniem osób i podmiotów, np. w postaci e-maila lub papierowo), 

 pisemnej(z własnoręcznym podpisem - jedynie na papierze), 

 elektronicznej (z podpisem elektronicznym). 

dokumentuje się za pomocą dowodu księgowego.  

 

Dowód księgowy zgodnie z wymogami zawartymi  w art. 21 ustawy o rachunkowości w 

formie dokumentu elektronicznego lub formie dokumentu papierowego, powinien zawierać 

co najmniej: 

a. określenie rodzaju dowodu i jego numeru identyfikacyjnego, 

b. określenie storn dokonujących operacji gospodarczej, 

c. opis operacji oraz jej wartości 

d. datę dokonania operacji, a gdy dowód został sporządzony pod inną datą – także datę 

sporządzenia dowodu, 

e. dowód księgowy opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich 

wartości na walutę polską wg kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia 

operacji gospodarczej. 

Przy prowadzeniu ksiąg przy użyciu komputera za równoważne z dowodami źródłowymi 

uważa się zapisy w księgach rachunkowych, wprowadzane automatycznie za 

pośrednictwem urządzeń łączności, informatycznych nośników danych lub tworzone według 

algorytmu (programu) na podstawie informacji zawartych już w księgach. Zapisy takie mogą 

także nastąpić w wyniku wprowadzenia do ksiąg rachunkowych dokumentów 

elektronicznych, stanowiących dowody księgowe. 

Zapisy wprowadzone automatycznie do ksiąg rachunkowych, uważa się za równoważne   

zapisom dokonanym na podstawie dowodów źródłowych, jeżeli spełniają co najmniej 

następujące warunki: 

a)  podczas rejestrowania uzyskują trwale czytelną postać zgodną z treścią 

odpowiednich dowodów księgowych, 

b) możliwe jest stwierdzenie źródła pochodzenia zapisów oraz ustalenie osoby 

odpowiedzialnej za ich wprowadzanie do ksiąg rachunkowych i modyfikację, 

c) stosowana procedura zapewnia sprawdzenie poprawności przetwarzania odnośnych 

danych oraz kompletności i identyczności zapisów, 

d) dane źródłowe w miejscu ich powstania są odpowiednio chronione, w sposób 

zapewniających ich niezmienność, przez okres wymaganych do przechowywania 

danego rodzaju dowodów księgowych. 
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§ 4. 

Zasady księgowania faktur elektronicznych, określa załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia. Załącznik nr 1 stanowi integralną część zasad    (polityki)  rachunkowości i 

kontroli zarządczej w Gminie Szydłów. 

§ 5. 

Zasady  przeciwdziałania korupcji i nadużyciom finansowym dla  Gminy Szydłów, określa 

załącznik nr  2 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 2 stanowi integralną część zasad    

(polityki)  rachunkowości i kontroli zarządczej w Gminie Szydłów. 

§ 6. 

Zasady księgowania  projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 

Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia. Działanie 3.1.wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe -  Regionalnego Programu 

Operacyjnego  na lata 2014-2020- przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza 

poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Szydłów”, określa 

załącznik nr  3 do niniejszego zarządzenia. Załącznik nr 3 stanowi integralną część zasad 

(polityki)  rachunkowości i kontroli zarządczej w Gminie Szydłów. 

§ 7. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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Załącznik nr 1 do  Zarządzenia nr 45/2019 

Burmistrza Miasta i  Gminy Szydłów 

z dnia 24 maja 2019 roku. 

 

 

Elektroniczne fakturowanie w zamówieniach publicznych. 

 

§ 1. 

Od 18 kwietnia 2019 r. obowiązuje ustawa o elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach 

publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-

prywatnym. Przepisy tej ustawy stosuje się do przesyłania między wykonawcami a 

zamawiającymi ustrukturyzowanych faktur elektronicznych oraz innych ustrukturyzowanych 

dokumentów elektronicznych związanych z realizacją zamówień publicznych (art. 3 ust. 1 

ustawy o fakturowaniu). 

W przypadkach: 

 zamówień, konkursów, koncesji, których wartość nie przekracza wyrażonej w złotych 

równowartości kwoty 30 000 euro, 

 umów o partnerstwie publiczno-prawnym, w których nie ma zastosowania ustawa z 

21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi ani 

ustawa z 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych 

- nowe przepisy stosujemy dopiero od 1 sierpnia 2019 r. 

Od 18 kwietnia 2019 r. Wykonawcy mogą w zamówieniach publicznych stosować faktury 

ustrukturyzowane, które zastąpią faktury papierowe i  klasyczne faktury elektroniczne. 

Gmina Szydłów jako Zamawiający będzie obowiązana do odbierania od wykonawców faktur 

ustrukturyzowanych z Platformy elektronicznej. 

§ 2. 

1.Wprowadza się nowe dowody księgowe: 

a) faktura ustrukturyzowana 

b) nota ustrukturyzowana 

c) faktura korygująca ustrukturyzowana 

d) kwit dostawy ustrukturyzowany 

e) zamówienie ustrukturyzowane. 

2. Dowody księgowe, o których mowa w punkcie 1 będą automatycznie fakturowane i będą 

opatrzone znakiem czasowym. 

3. Informacja o dowodach księgowych, o których mowa w punkcie 1 powinna zostać 

zarejestrowana w rejestrze dokumentów ustrukturyzowanych i zarchiwizowana.  

 

4. Upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie – stanowisko Informatyk a w 

razie jego nieobecności pracownik referatu Księgowości, na podstawie imiennego 

upoważnienia wydanego przez Burmistrza Miasta i Gminy w Szydłowie jest zobowiązany do 

zalogowania się na Platformie elektronicznej i pobrania faktury ustrukturyzowanej lub innych 

dokumentów ustrukturyzowanych. 

 

https://administracjapremium.inforlex.pl/dok/tresc,DZU.2018.201.0001986,USTAWA-z-dnia-29-stycznia-2004-r-Prawo-zamowien-publicznych.html
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5. Upoważniony pracownik Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie, o którym mowa w punkcie 3 

jest zobowiązany powiadomić pracownika, odpowiedzialnego za realizację zamówienia  o 

otrzymaniu faktury ustrukturyzowanej lub innego dokumentu ustrukturyzowanego. Faktura 

ustrukturyzowana lub inny dokument ustrukturyzowany może zostać wydrukowany lub 

przekazany elektronicznie do właściwego pracownika odpowiedzialnego za realizację 

zamówienia.   

 

6. Pracownik odpowiedzialny za realizację zamówienia publicznego daje dyspozycję do 

referatu Księgowości z potwierdzeniem o wykonaniu zamówienia, podpisaną pod względem  

merytorycznym, formalnoprawnym  i rachunkowym.  

7. Upoważniony pracownik księgowości, po otrzymaniu dyspozycji przygotowuje dokumenty 

zapłaty i daje do realizacji zapłaty Burmistrzowi i Skarbnikowi Miasta i Gminy.   

  

8. Osoby upoważnione do odbioru faktur i innych dokumentów ustrukturyzowanych powinny 

posługiwać się bezpiecznym kluczem (podpisem) elektronicznym. 

§ 3. 

 

Ustrukturyzowana faktura elektroniczna powinna zawierać: 

a) dane wymagane przepisami o podatku od towarów i usług, 

b) dane dotyczące odbiorcy i płatności, 

c) wskazanie umowy zamówienia publicznego 

§ 4. 

Założenie konta przez Zamawiającego będzie konieczne przed przewidywanym terminem 

otrzymania pierwszej ustrukturyzowanej faktury elektronicznej. 

§ 5. 

 

Załącznik niniejszy ma zastosowanie od powzięcia informacji od Wykonawcy o 

wprowadzeniu i przesłaniu  faktury ustrukturyzowanej na Platformę elektroniczną 

(efaktura.gov.pl). 
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Załącznik nr 2 do  Zarządzenia nr 45/2019 

Burmistrza Miasta i  Gminy Szydłów 

z dnia 24 maja 2019 roku. 

 

 

Polityka przeciwdziałania korupcji i nadużyciom finansowym w Gminie Szydłów 

§ 1. 

 

Celem Polityki przeciwdziałania korupcji oraz nadużyciom finansowym, zwanej dalej 

„Polityką”, jest promowanie kultury organizacyjnej ułatwiającej zapobieganie i wykrywanie 

nadużyć finansowych oraz oszustw, a także wdrożenie i rozwój procedur pomocnych w 

identyfikowaniu nadużyć finansowych i przestępstw o charakterze korupcyjnym. Gmina 

Szydłów zapewnia, że wszystkie przypadki nadużyć finansowych, korupcji oraz konfliktu 

interesów rozpatrywane będą według przepisów prawa krajowego lub wspólnotowego. 

§ 2. 

 

1) korupcja – należy przez to rozumieć obiecywanie, proponowanie, wręczanie przez 

jakąkolwiek osobę, bezpośrednio lub pośrednio, jakichkolwiek nienależnych korzyści osobie 

pełniącej funkcję publiczną dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby w zamian za 

działanie lub zaniechanie działania w wykonywaniu jej funkcji, a także na żądaniu lub 

przyjmowaniu przez osobę pełniącą funkcję publiczną bezpośrednio lub pośrednio 

jakichkolwiek nienależnych korzyści, dla niej samej lub dla jakiejkolwiek innej osoby, lub 

przyjmowaniu propozycji lub obietnic takich korzyści, w zamian za działanie lub zaniechanie 

działania w wykonywaniu jej funkcji; 

2) nieprawidłowości – należy przez to rozumieć jakiekolwiek naruszenie przepisu prawa 

wspólnotowego wynikające z działania lub zaniechania działań przez Gminę, które 

spowodowało lub mogłoby spowodować szkodę dla budżetu przez nią zarządzanego, albo 

poprzez zmniejszenie lub utratę dochodów pobieranych bezpośrednio w imieniu Gminy, albo 

przez nieuzasadniony wydatek; 

5) oszustwie – należy przez to rozumieć wykorzystanie lub przedstawienie nieprawdziwych, 

niepoprawnych lub niepełnych oświadczeń lub dokumentów, które ma na celu 

sprzeniewierzenie lub bezprawne zatrzymanie środków z budżetu państwa, budżetu Unii  

- nieujawnienie informacji z naruszeniem przepisów, powodujące ten sam efekt, 

- niewłaściwe wykorzystanie środków do celów innych niż, dla których były pierwotnie 

przyznane. 

§ 3. 

Odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem ponosi Burmistrz Miasta i Gminy jako kierownik 

jednostki oraz osoby podejmujące decyzje wynikające z zakresu obowiązków lub 

posiadanego upoważnienia. 
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W Urzędzie Miasta i Gminy Szydłów odpowiedzialność za zarządzanie ryzykiem nadużyć 

finansowych i korupcji została przypisana osobom, którym powierzono  w zakresach 

czynności realizację celów i zadań. Wymienione osoby odpowiedzialne są za: 

 zapewnienie, że istnieje odpowiedni system kontroli zarządczej w obszarze ich 

odpowiedzialności, 

 zapobieganie i identyfikowanie nadużyć finansowych, 

 zapewnienie należytej staranności i wdrażania działań zapobiegawczych w przypadku 

wykrycia nadużyć finansowych lub korupcji, 

 podejmowanie działań naprawczych, w tym nakładanie i egzekwowanie kar 

administracyjnych. 

Obowiązki związane z techniczną obsługą sprawozdawczości w ramach procedury 

zarządzania ryzykiem nadużyć finansowych i korupcji powierzone zostały pracownikowi, 

referatu księgowości, który odpowiedzialny jest za: 

 podejmowanie regularnego przeglądu ryzyka, z pomocą osób odpowiedzialnych za 

realizację celów i zadań, 

 opracowanie efektywnego planu polityki zwalczania nadużyć finansowych i korupcji, 

 zapewnienie świadomości występowania nadużyć wśród pracowników oraz ich 

szkolenie, 

 powiadamianie i współpracę z właściwymi organami w przypadku stwierdzenia nadużyć 

finansowych i korupcji. 

 

IV. Środki przeciwdziałania nadużyciom finansowym 

Gmina Szydłów wdraża środki zwalczania nadużyć finansowych i korupcji na podstawie 

wyników procesu zarządzania ryzykiem, zgodne z zapisami art. 125 pkt 4 lit. c 

rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z 17 grudnia 2013 r. 

ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego 

Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu 

Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiające przepisy ogólne dotyczące Europejskiego 

Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu 

Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylające 

rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006. 

Gmina Szydłów zarządza ryzykiem przy wykorzystaniu narzędzi informatycznych. 

Pracownicy są świadomi ryzyka nadużyć finansowych oraz mają udostępnione materiały z 

zakresu identyfikacji i zwalczania nadużyć finansowych i korupcji. Zarządzanie ryzykiem 

korupcyjnym oraz ryzykiem nadużyć finansowych realizowane jest zgodnie z metodologią 

zarządzania ryzykiem. 

Zarządzanie ryzykiem odbywa się poprzez : 

1) identyfikację ryzyka; 

2) monitorowanie realizacji zadań; 

3) analizę ryzyka i podejmowania działań zaradczych 

4) Identyfikacji ryzyka  
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Identyfikacji ryzyka zewnętrznego i wewnętrznego związanego z gromadzeniem i 

wydatkowaniem środków finansowych na realizację celów Gminy dokonuje się 

systematycznie, z uwzględnieniem zmian warunków realizacji zadań, na podstawie 

identyfikacji ryzyka przedstawionego przez pracowników Urzędu Miasta i Gminy; 

Bieżącą ocenę realizacji zadań z zastosowaniem wskaźników lub  określonych kryteriów 

określonych na podstawie bieżących przepisów prowadzi Burmistrz Miasta i Gminy; 

W procesie analizy ryzyka uwzględnia się w szczególności: 

1) czynniki zewnętrzne ( zmiana przepisów prawa, zmiana zapotrzebowania itp.) 

2) czynniki finansowe ( zmiana parametrów ustalania dotacji, wzrost koszów 

działalności) 

3) czynniki związane z prowadzoną działalnością 

4) czynniki związane z zarządzaniem ( kadencyjność, reorganizacja referatów) 

Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ryzykiem zobowiązane są każdorazowo przed 

podjęciem istotnych dla osiągnięcia celów jednostki decyzji określić dopuszczalny poziom 

ryzyka oraz podejmować działania w celu jego zmniejszenia. 

V. Procedury zgłaszania nadużyć 

Wszystkie zgłoszenia nadużyć są rozpatrywane na zasadzie poufności, zgodnie ze 

stosownymi przepisami prawa krajowego lub wspólnotowego. Pracownicy zgłaszający 

podejrzenia nadużyć finansowych lub korupcji chronieni są przed szykanami. 
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Załącznik nr 3 do  Zarządzenia nr 45/2019 

Burmistrza Miasta i  Gminy Szydłów 

z dnia 24 maja 2019 roku. 

 

Zasady księgowania  projektu dofinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 

Priorytetowej 3. Efektywna i zielona energia. Działanie 3.1.wytwarzanie i dystrybucja energii 

pochodzącej ze źródeł odnawialnych – projekty parasolowe -  Regionalnego Programu 

Operacyjnego  na lata 2014-2020- przedsięwzięcie pod nazwą „Poprawa jakości powietrza 

poprzez zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii na terenie Gminy Szydłów”. 

 

 

§ 1 

 

1) Rachunkowość projektów prowadzona jest w księgach Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie  

z zastosowaniem technik komputerowych  z wykorzystaniem zintegrowanego systemu 

PUMA zakupionego  w Firmie ZETO Olsztyn Sp.z o.o. 10-005 Olsztyn ul. Pieniężnego 6/7.  

2) Dla  całości projektu są wyodrębnione dzienniki w  księgach rachunkowych. Operacje 

gospodarcze prowadzi się, rozdzielając księgowo dotacje otrzymane z funduszy Unii 

Europejskiej od innych źródeł finansowania, by możliwe było wykazanie pełnej ewidencji 

odnośnie projektu dofinansowanego ze środków funduszy unijnych. 

3) W celu prawidłowego rozliczania środków unijnych prowadzona jest wyodrębniona ewidencja 

księgowa na kontach syntetycznych i analitycznych służących do obsługi danego projektu w 

ramach prowadzonych przez Urząd ksiąg rachunkowych.  

4) W planie kont dla Urzędu Miasta i Gminy i Budżetu Gminy w Szydłowie  wyodrębnia się są 

konta służące do ewidencji środków pochodzących z budżetu UE oraz procesów ich 

wydatkowania. 

5) Ewidencja analityczna zawiera  klasyfikacje budżetową umożliwiającą określenie źródeł 

pochodzenia środków.  

6) Środki pochodzące z budżetu UE, a także część wydatków podlegających refundacji (w tym 

finansowanych pożyczką na prefinansowanie)  klasyfikuje się do paragrafów z czwartą cyfrą 

7 lub 8. Natomiast wydatki realizowanego projektu, ujęte w umowie  stanowiące tzw. wkład 

krajowy (w tym również wydatki niekwalifikowalne) są  klasyfikowane w paragrafach z 

czwartą cyfrą 9, a wydatki nieobjęte umową (budżetem projektu), finansowane wyłącznie ze 

środków własnych jednostki, klasyfikuje się do paragrafów z czwartą cyfrą 0 lub 9. 

7) Dokumentowanie operacji gospodarczych (wpłat od mieszkańców) na odnawialne źródła 

energii (OZE) jest prowadzone w odrębnym dzienniku częściowym. 

8) Dla każdego zadania inwestycyjnego finansowanego środkami z Unii Europejskiej prowadzi 

się oddzielny dziennik wydatków. 

9)  

§ 2. 

Do realizacji projektu z Regionalnego Programu Operacyjnego  na lata 2014-2020, prowadzi  

się wyodrębnioną analitykę do konta syntetycznego. 

Konta oznacza się przez dodatnie do konta syntetycznego oznaczenia cyfrowego  i nazwy  

programu lub zadania: np 

080  - Środki trwałe w budowie (inwestycje) 
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       080 – 01 – przedsięwzięcie –pod nazwą „Poprawa jakości powietrza poprzez 

zwiększenie udziału OZE w wytwarzaniu energii” 

1. Wyodrębnioną analitykę do  realizacji programów  i umów realizowanych z udziałem 

funduszy i środków z Unii Europejskiej  prowadzi się dla kont: 

133 "Rachunek budżetu" 

223 "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

901 "Dochody budżetu" 

902 "Wydatki budżetu" 

2. Natomiast w Urzędzie Miasta i Gminy -  wydatki dotyczące projektu księguje się na 

następujących kontach bilansowych: 

011 "Środki trwałe" 

080 "Inwestycje (środki trwałe w budowie)" 

130 „Rachunek bieżący” 

201 "Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami" 

221„Należności z tytułu dochodów budżetowych” 

223 "Rozliczenie wydatków budżetowych" 

225 „Rozrachunki z budżetami” 

231 „Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń” 

240 „Pozostałe rozrachunki” 

Zespół 4  "Koszty według rodzajów" 

800 "Fundusz jednostki" 

860 "Straty i zyski nadzwyczajne oraz wynik finansowy". 

 

3. Dokumentowanie operacji gospodarczych (wpłat od mieszkańców) na odnawialne 

źródła energii (OZE) projektu księguje się na następujących kontach bilansowych: 

139 „Inne rachunki bankowe” 

141 „Środki pieniężne w drodze” 

240 „Pozostałe rozrachunki” 

700 „Sprzedaż produktów i koszty ich wytworzenia” 

 

Zapisy na koncie 139 są dokonywane na podstawie dokumentów bankowych, w związku z 

czym zachodzi pełna zgodność zapisów pomiędzy Urzędem Miasta i Gminy a bankiem. 

Zapisy na koncie 240 są dokonywane na podstawie umów cywilno – prawnych, zawartych z 

mieszkańcami w korespondencji z kontem 700. 

W trakcie realizacji projektu środki finansowe z rachunku depozytowego (konto139) są 

przekazywane na rachunek Urzędu Miasta i Gminy w korespondencji z kontem 141. 

Dla dokumentowania przypisów należności jest stosowana faktura wewnętrzna, która jest 

księgowana w następujący sposób: 

Kwota netto konto 221 strona WN i konto 240 strona Ma 

Podatek vat  konto 221 strona WN i konto 225 strona Ma  

Do rozliczenia wpłaconych należności stosuje się dodatkowy zapis dokumentem PK  

konto 240 strona WN i konto 221 strona Ma 
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Środki finansowe z rachunku Urzędu Miasta i Gminy są przekazywane w okresach 

dziesięciodniowych na rachunek budżetu Gminy. Dochody budżetu są pomniejszane o 

podatek vat. Podatek   jest przekazywany do urzędu  skarbowego z rachunku budżetu. 

§ 3. 

Ewidencja zdarzeń gospodarczych . 

1) Dokumentami potwierdzającymi poniesienie wydatków w projekcie są wszelkie 

dokumenty finansowo-księgowe, na podstawie których ewidencjonuje się koszty w 

programie finansowo  księgowym Urzędu Miasta i Gminy i dokonuje się płatności w 

związku z realizacją projektu. 

2) Podstawą ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych są: m. in. dokumenty: umowy 

cywilno prawne, faktura VAT, faktura korygująca, rachunki, wyciągi bankowe, listy 

płac, rachunki do umów zleceń, raporty kasowe, sprawozdania okresowe, polecenia 

księgowania, noty księgowe, faktury wewnętrzne, deklaracje rozliczeniowe składek 

na ubezpieczenie społeczne ZUS DRA oraz dokumenty o równoważnej wartości 

dowodowej.  

3) Dowody księgowe winny zostać poddane kontroli merytorycznej przez pracownika 

Urzędu odpowiedzialnego za  realizację projektu, formalno - rachunkowej przez 

pracownika księgowości oraz opatrzone pieczęciami oraz podpisami osób 

zatwierdzających dokument do wypłaty: Skarbnika lub jego Zastępcy i Burmistrza 

Miasta i  Gminy lub osobę upoważnioną do podpisywania przez Burmistrza.  

4) Odpowiedzialność za legalne, celowe i gospodarne ponoszenie wydatków 

współfinansowanych z funduszy unijnych ponosi pracownik, który merytorycznie 

prowadzi realizację danego zadania.  

5) Kontrola merytoryczna dowodów księgowych polega na sprawdzeniu czy dane 

zawarte w dowodach księgowych są zgodne z umową, harmonogramem, ustawą 

Prawo zamówień publicznych. Weryfikuje się kompletność i poprawność dowodów 

księgowych, poprawność kwot zawartych na fakturze czy na rachunku ze stanem 

faktycznym. Weryfikuje się pod względem gospodarności, legalności i celowości. 

Dowodem prawidłowości w tym zakresie jest opisanie faktury lub innego dokumentu 

księgowego, zgodnie z wymogami oraz potwierdzenie dokumentów księgowych pod 

względem merytorycznym.  

6) Dowody nie zawierające błędów, prawidłowo opisane przekazywane są niezwłocznie 

do Referatu Księgowości.  

7) Aby wzmocnić moc dowodową dokumentów dotyczących wydatków kwalifikowanych 

faktury i inne dokumenty księgowe o równoważnej wartości dowodowej są opisane 

na odwrocie lub na załączniku do dokumentu, w taki sposób aby widoczny był 

jednoznaczny i bezpośredni związek wydatku z realizacją danego projektu. W 

przypadku braku miejsca na odwrocie dokumentu opis dokumentu może być 

sporządzony na załączonej karcie trwale przypisanej do dokumentu źródłowego. 

8) Dowód księgowy powinien zawierać :  

a. Nr umowy o dofinansowanie projektu;  

b. Nazwę zadania zgodnie z zatwierdzonym wnioskiem o dofinansowanie 

projektu;  

c. rodzaj poniesionego wydatku, zgodnie z budżetem projektu 
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d. Kwotę kwalifikowaną lub w przypadku gdy dokument księgowy dotyczy kilku 

zadań – kilka kwot w odniesieniu do każdego zadania;  

e. Informację: Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w 

ramach …. (nazwa funduszu) …;  

f. Informacje o poprawności merytorycznej i formalno – rachunkowej;  

g. wskazanie daty i sposobu zapłaty ( gotówka, przelew) 

h. Adnotację, iż wydatki zamieszczone na fakturze są realizowane zgodnie z 

Ustawą Prawo zamówień publicznych;  

i. Pozostałe elementy opisu dokumentu księgowego należy stosować zgodnie z 

zasadami przyjętymi w jednostce.  

 

9) Dekretacji dowodów księgowych dokonują upoważnieni pracownicy Referatu 

Księgowości. Dekretacja polega na umieszczeniu na dokumentach adnotacji, na 

jakich kontach syntetycznych ma być dokument zaksięgowany, określenie daty, pod 

jaką dokument ma być zaksięgowany, podpisaniu przez osobę upoważnioną do 

dekretacji.  

10) Do obsługi realizowanych projektów, zarówno po stronie dochodów jak i wydatków  

Gmina wyodrębnia  oddzielne rachunki bankowe.  

11) Do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na rachunkach 

upoważnione są osoby zgodnie z kartami wzorów podpisów złożonymi w banku.  

12) Dofinansowanie jest przekazywane na rachunek bankowy budżetu. Budżet dokonuje 

przelewu otrzymanych środków na rachunek bankowy Urzędu Miasta i Gminy który 

realizuje wydatki związane z projektami na podstawie faktur lub innych dokumentów 

o równoważnej wartości dowodowej. W przypadku projektów realizowanych przez 

podległe jednostki organizacyjne otrzymane na rachunek budżetu dofinansowanie 

przekazywane jest na wyodrębniony rachunek bankowy jednostki realizującej projekt.  

13) W sytuacji braku wpływu transzy dofinansowania - budżet, dla zapewnienia płynności 

realizacji zadań i wyodrębnienia operacji zasila wyodrębnione dla potrzeb realizacji 

projektu rachunki bankowe środkami budżetowymi dostępnymi na rachunku 

bankowym budżetu. Po wpływie transzy dofinansowania budżet rozlicza przekazane 

wcześniej środki.  

 

14) Przelewy dotyczące realizacji projektów są dokonywane elektronicznie w systemie 

bankowości elektronicznej funkcjonującym w banku prowadzącym obsługę bankową 

budżetu Gminy w Szydłowie. Muszą zawierać szczegółowy tytuł przelewu. 

Potwierdzeniem dokonania przelewu/zapłaty jest wyciąg bankowy.  

15) Wszystkie dokumenty związane z finansową realizacją Projektu przechowywane są w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w Szydłowie.  

 

§ 4 

Pracownik w wydziale merytorycznym upoważniony przez Burmistrza Miasta i Gminy, 

merytorycznie prowadzący nadzór nad realizowanym zadaniem, ma obowiązek:  

1) przygotowania dokumentacji dotyczącej udzielenia zamówienia publicznego zgodnie 

z ustawą Prawo zamówień publicznych.  

2) składania wniosków o płatność zgodnie z zapisami wynikającymi z zawartej umowy.  
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3) analizowania prawidłowości poniesionych wydatków określonych we wniosku o 

płatność o dofinansowanie oraz w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót.  

4) monitorowania realizacji projektu w zakresie zgodności z umową w przypadku 

zadania realizowanego z udziałem funduszy europejskich co do zgodności ze 

złożonym wnioskiem.  

5) dokonywania opisu na fakturach w szczegółowości co do źródeł ich płatności, ze 

wskazaniem klasyfikacji budżetowej, wielkości procentowej dokonywanych płatności 

(w razie konieczności uwzględnić kwotę netto i brutto). 

6) terminowego składania okresowych sprawozdań z realizacji inwestycji w zależności 

od wymogów określonych w umowie o dofinansowanie.  

7) udostępniania dokumentacji dotyczącej nadzorowanej inwestycji organom kontroli.  

8) skompletowania i przekazania pełnej dokumentacji dotyczącej danej inwestycji lub 

projektów do archiwum.  

 

§ 5. 

 

Przechowywanie i archiwizacja: 

 

1) Dokumenty źródłowe projektu ewidencjonowane w księgach rachunkowych są na 

bieżąco gromadzone i przechowywane w segregatorach, wyodrębnionych dla 

każdego projektu, w kolejności chronologicznej, wynikającej z przyjętego systemu 

prowadzenia ksiąg rachunkowych za pomocą programu  FK PUMA, umożliwiającego 

ich odszukanie i sprawdzenie. 

2) Segregatory są czytelnie opisane, zgodnie z jednolitym rzeczowym wykazem akt. 

Opis powinien zawierać informacje o numerze i nazwie projektu, nazwie funduszu 

oraz programu operacyjnego jak również logo funduszu oraz programu. 

3) Dowody księgowe ewidencjonowane w księgach rachunkowych Urzędu 

dokumentujące wydatki poniesione w ramach projektu, m.in. faktury, rachunki, 

wyciągi bankowe i inne dokumenty potwierdzające wydatki kwalifikowane, w trakcie 

realizacji projektów przechowywane są w referacie  Księgowości Urzędu. 

4) Dowody księgowe ewidencjonowane w księgach rachunkowych budżetu 

gminy(organu), dokumentujące środki otrzymane na realizację projektu lub  środki 

przekazane do jednostek  na realizację projektów przechowywane są w referacie  

Księgowości Urzędu. 

5) Dokumentacja związana z realizacją projektu współfinansowanego ze środków 

unijnych jest przechowywana w zamkniętych szafach i pomieszczeniach w referatach  

merytorycznie nadzorujących realizację zadania.  

6) Dowody księgowe i inne dokumenty związane z realizacją projektu przechowuje się w 

siedzibie Urzędu Miasta i Gminy w wersji oryginalnej. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy 

(-) Andrzej Tuz 


