
ZARZĄDZENIE Nr Or.120.10.2016 

Wójta Gminy Zębowice z dnia 15 kwietnia 2016 r. w sprawie zasad rachunkowości  

i ewidencji projektów dotacjami 

 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

(Dz. U.  z 2013 r. poz. 330 i poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100, z 2015 r. poz. 4, poz. 978, 

poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333, poz. 1844 i 1893) 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1 

 

 Rachunkowość projektów prowadzona jest w siedzibie Urzędu Gminy w Zębowicach 

na podstawie zakładowego planu kont jednostki i organu oraz zasad określonych 

zarządzeniami w sprawie rachunkowości, obiegu i kontroli dokumentów finansowych.  

 

§ 2 

 

 Dla każdego projektu w ewidencji księgowej prowadzi się wyodrębnioną ewidencję 

księgową składającą się z cząstkowego dziennika obrotów oznaczonego odpowiednim 

symbolem oraz kartotek kontowych. 

 

§ 3 

 

 Konta analityczne rozbudowuje się  w miarę przejrzystości i czytelności operacji 

gospodarczych. 

 

§ 4 

 

 Ewidencja zdarzeń gospodarczych dotyczących projektów dokonywana jest 

 w programie „EUROBUDŻET”. 

 

§ 5 

 

 Podstawą ewidencji zdarzeń gospodarczych są dowody księgowe – oryginały. 

Oryginały dowodów będą przechowywane w oddzielnych segregatorach, zawierających 

dokumenty związane z projektem, przez okres określony w umowie. 

 

§ 6 

 

 Realizacja wydatków następuje na podstawie prawidłowo wystawionych, opisanych  

i zatwierdzonych dokumentów księgowych. Do celów obsługi kasowej projektu służą 

bankowe rachunki bieżące bądź wyodrębnione rachunki, w zależności od warunków zawartej 

umowy. 

 

§ 7 

 

 Ustala się procedury dokonywania płatności za wykonane w ramach umów zadania 

związane z realizacją projektu: 
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1. Wpływ faktur, rachunków do pracownika merytorycznego, 

2. Kontrola merytoryczna dowodów finansowych przez wyznaczonego pracownika, polega 

na sprawdzeniu: 

 czy dane zawarte w dowodach finansowych są zgodne z umowami 

wystawionymi przez instytucję udzielającą dofinansowania, wykonawcą 

zadania, harmonogramem rzeczowo-finansowym, 

 czy wydatek jest zgodny z celem i wysokością ustaloną w planie finansowym 

jednostki, 

 czy umożliwia terminową realizację zadania, 

 czy zachowano terminy i wysokości wynikające z wcześniej zaciągniętych 

zobowiązań, umów, porozumień, decyzji, itp., 

 czy dokonano wydatki zgodnie z przepisami ustawy - prawo zamówień 

publicznych. 

Na dowód potwierdzenia zgodności w tym zakresie pracownicy składają podpis. 

3. Kontrola formalno-rachunkowa, polegająca na sprawdzeniu, czy dokument zawiera 

wszystkie wymagane elementy, czy nie zawiera błędów rachunkowych dokonywana jest 

przez pracownika Referatu Finansów i potwierdzona podpisem. 

4. Zatwierdzanie dowodów księgowych dokonuje Skarbnik oraz Wójt Gminy lub osoby 

przez nich upoważnione. 

5. Na podstawie zatwierdzonych dokumentów Referat Finansów dokonuje płatności. 

6. Prawidłowo opisane dowody księgowe podlegają dekretacji, zgodnie z przyjętymi  

w Urzędzie Gminy w Zębowicach zasadami. 

 Wszystkie dokumenty dotyczące projektu muszą być szczegółowo opisane. Muszą 

posiadać szczegółową informację, jaka kwota wydatków podlega dofinansowaniu, jaka  

ze środków własnych oraz jaka nie jest objęta umową o dofinansowanie zgodnie z zapisami  

w umowie. 

 

§ 8 

 

 Wszystkie dokumenty związane z finansową realizacją projektów przechowywane  

są w Urzędzie Gminy w Zębowicach w Referacie Finansów, a następnie w archiwum,  

w oddzielnych segregatorach przez okres wynikający z zawartej umowy o dofinansowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


