
Zarzqdzenie nr 533/20
Burmistrza Gminy i Miasta Gzenrvionka - Leszczyny

z dnia 30 listopada 2020 roku
w sprawie zasad realizacji Projektu pn.

,, Zakup i montai urzqdzei wykorzystujqcych odnawialne 2rodla energii
w Czenrionce-Leszcrynach"

Na podstawie przepis6w art. 8 oraz art. 10 ustawy z dnia 29 wrze$nia 1994 r.

o rachunkowo6ci (t.j. Dz. U. z 2O19r., poz. 351 ze zm.) i szczeg6lnych ustalefi zawartych
w art. 53 ust 1 i art. 69 ust 'l pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(t.j. Dz.U. z 2019r., poz.869 ze zm.) otazw rczpotzqdzeniu Ministra Rozwoju iFinans6w
z dnia 13 wrzeSnia 2017r. w sprawie rachunkowo6ci oraz plan6w kont dla bud2etu paristwa,
budzet6w jednostek samozqdu terytorialnego, jednostek bud2etowych, samozqdowych
zaklad6w bud2etowych, paristwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek
bud2etowych majqcych siedzibq poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t.j. Dz.U.
22020r., poz.342)

zarzqdzam, co nastqpuje :

sl
Zatwierdzam i wprowadzam do u2ytku wewnqtznego "lnstrukcjq w sprawie zasad

(polityki) rachunkowoSci, obiegu dokument6q procedur kontroli finansowej w zakresie
realizacji Projektu pn: ,Zakup i monta2 uzqdzeri wykozystujqcych odnawialne 2r6dla
energii w Czeruionce-Leszczynach" w brzmieniu okreSlonym w zalqczniku do niniejszego
Zazqdzenia.

s2

Wykonanie Zarzqdzenia powierzam pracownikom Uzqdu Gminy i Miasta
Czenruion ka-Le szczyny.

s3

Zazqdzenie wchodzi w Zycie z dniem wydania.
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ZalEcznik
do Zaeqdzenia Nr 533/20
Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny
z dnia 30 listopada 2020r

ROZDZ|AI_ r

Postanowienia o96lne

sl
Celem niniejszej instrukcji jest stworzenie odpowiednich procedur kontroli finansowej
w zakresie realizacji Projektu pn. ,, Zakup i monta2 uzqdzefi wykorzystujqcych
odnawialne 2r6dta energii w Czenarionce-Leszczynach " umowa nr UDA-RpSL.O4.O1 .03-
24-O2Egl18-00 z dnia 19.08.2019r., realizowanego w ramach Regionalnego programu
Operacyjnego Wojew6dztwa Slqskiego na lata 2014-2020.

s2

Realizacja projektu nastqpuje w oparciu o aktualnie obowiqzujqce pzepisy oraz instrukcje
obowiqzujqce w Uzqdzie Gminy i Miasta Czenruionka-Leszczyny,
w szczeg6lnosci: procedury kontroli finansowej w Urzgdzie Gminy i Miasta czerwionka-
Leszczyny, oraz pzepisy regulujqce zasady (politykq) rachunkowo6ci.

s3

llekro6 w instrukcji jest mowa o:
1. Projekcie / projekcie grantowym - nale2y pzez to rozumie6 pzedsiqwziqcie pt.

,,Zakup i monta2 uzqdzefi wykozystujqcych odnawialne 2r6dta energii
w Czerwionce-Leszczynach" szczegolowo okreSlone we wniosku o dofinansowanie
realizacji projektu nr WND-RPSL.O4.O1.03-24-02E9I18-003 wraz z p62niqszymi
zmianami,

2. Burmistzu Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny - nale2y przez to rozumie6
Burmistza Wieslawa Janiszewskiego lub jego zastepcQ,

3. Pracownikach ksiggowosci - nalezy przez to rozumie6 pracownik6w wydzialu
Finansowo-Bud2etowego U zqd u Gm iny i Miasta Czerwionka-Le szczyny.

s4

Beneficjentem Srodk6uv finansowych w zakresie realizacji projektu jest
Czenrio nka-Leszczyny.
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Rachunek bankowy na kt6ry pzekazywane jest dofinansowanie to wyodrqbniony dla
Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr 11 8454 1095 2003 OO37 7229 0130,
prowadzony w Ozesko - Knurowskim Banku Sp6ldzielczym z siedzibq w Knurowie
O/Czenrvionka.
Rachunek bankowy z kt6rego se ponoszone wydatki po podpisaniu umowy to
wyodrqbniony dla Projektu rachunek bankowy Beneficjenta nr 38 8454 1095 2003 0037
7229 0129, prowadzony w Ozesko - Knurowskim Banku Sp6ldzielczym z siedzibq
w Knurowie O/Czerwionka.

s6

Obieg dokument6w jest to system pzekazywania dokument6w od chwili
ich spozqdzenia, wzglgdnie wptywu do Uzqdu z zewnqtrz, a2 do
momentu ich zalatwienia, a w przypadku dokument6w ksiqgowych, ujqcia ich w ksiqgach
rachunkowych.
Obieg dokument6w winien odbywa6 siq najkr6tszq drogq, zgodnie z obowiqzujqcymi
w Urzqdzie procedurami w sprawie kontroli i obiegu dokument6w.

s7

Schemat obiegu dokument6w zwiqzanych z realizagq projektu jest nastgpujqcy:

- wptyw dokumentu do kancelarii,

- ujgcie dokumentu w rejestze og6lnym prowadzonym w kancelarii w spos6b
umo2liwiajqcy idenffikacjq dokumentu, datq jego wptywu oraz datq pzekazania do
poszczeg6lnych kom6rek organizacyjnych uzgdu. Osoba merytorycznie
odpowiedzialna za realizacjq zadania ponosi odpowiedzialno56 za terminowe
pzekazyrvanie do Referatu KsiqgowoSci dokument6w ksiqgowych powodujqcych
powstanie zobowiqzai finansowych,

- wplyw dokumentu do Wydziafu Finansowo-Bud2etowego.

s8

Realizatorem wydatk6w Projektu/dysponentem bud2etowym jest \Atldzial Zazqdzania
Kryzysowego i Ochrony Srodowiska Urzqdu Gminy i Miasta Czenrvionka-Leszczyny.

2

ROZDZIAL II

Obieg oraz procedury kontroli i ewidencji dokument6w ksiqgowych



se

ROZDZIAL IV
Pzechowywanie i archiwizacja dokument6w

s10

Dokumenty dotyczqce finansowej realizacji Projektu ewidencjonowane w ksiggach
rachunkowych sq na bie2qco gromadzone i pzechowywane w segregatorach,
w kolejno6ci chronologicznej, wynikajqcej z pzyjqtego systemu prowadzenia ksiqg
rachunkowych za pomocq programu ksiqgowego umo2liwiajqcego ich odszukanie
i sprawdzenie. Przechowywane sq w odpowiednio zabezpieczonej szafie w siedzibie
Urzqdu Gminy i Miasta Czenivionka-Leszczyny przez okres wskazany w umowie
o dofinansowanie.
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Wyodrgbnienie ewidencji ksiqgowej Projektu prowadzone jest w spos6b umo2liwiajqcy
jego identyfikacjq.
Dla cel6w uszczeg6lowienia ewidencji ksiqgowej Projektu stosuje sie wyodrgbniony kod
literowo cyfrowy: P66.
Wyodrqbnienie ewidencji ksiqgowej dla cel6w projekt6w nastqpuje poprzez utwozenie
odrQbnych ,,zada6",,,oddzial6w", ,,rejestr6w ksiggowych" i ,,dysponent6w" bud2etowych
z zastosowaniem kodu P66.
Wyodrgbniona ewidencja ksiqgowa Projektu prowadzona jest w spos6b umo2liwiajqcy
identyfikacjq zadania, zgodnie z klasyfikacjq bud2etowq okre6lonq w Rozporzqdzeniu
Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegolowej klasyfikacji dochod6w,
wydatk6w, pzychod6w i rozchod6w oraz Srodk6w pochodzqcych ze 2r6del
zagranicznych. Wydatki ponoszone w ramach projektu klasyfikuje siq w odpowiednich
parag rafach klasyfi kacji bud2etowej, stosujqc d la :

- ptatno6ci w zakresie bud2etu Srodk6w europejskich - czwartq cylrq ,,7",- Srodk6w pochodzqcych z bud2etu pafistwa bqd2 Srodk6w wtasnych gminy - czwartq
cyfrg,,9".
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