ZARZĄDZENIE NR 150.2020
BURMISTRZA MIASTA ZŁOTOWA
z dnia 22 lipca 2020 r.
w sprawie zasad ewidencji księgowej dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach
Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, Osi priorytetowej
4 "Środowisko", Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój dzidzictwa naturalnego
i kulturowego", Poddziałania 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dzidzictwa kulturowego regionu", projektu:
Remont kaplicy przy ul. Staszica w Złotowie.
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U.
z 2019 r. poz. 351 ze zmianami), art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (jednolity
tekst: Dz.U. z 2019 r. poz. 869 ze zmianami), 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 (tekst
jednolity: Dz.U. z 2020 r. poz. 342) zarządzam, co następuje:
§ 1. Przyjmuje się politykę rachunkowości jednostki – Urzędu Miejskiego w Złotowie i organu – Gminy
Miasto Złotów, dotyczącą funduszy unijnych w ramach realizowanego projektu pn.: "Remont kaplicy przy ul.
Staszica w Złotowie", dotyczące wniosku nr RPWP.04.04.01-30-007/19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego
Programu Operacyjnego na lata 2014 - 2020, dla Działania 4.4. "Zachowanie, ochrona, promowanie i rozwój
dzidzictwa naturalnego i kulturowego", Poddziałania 4.4.1 "Inwestycje w obszarze dzidzictwa kulturowego
regionu". Beneficjentem środków finansowych w zakresie projektu jest Gmina Miasto Złotów, realizatorem
projektu jest Urząd Miejski w Złotowie.
§ 2. Środki stanowiące dofinansowanie projektu będą przekazywane za pośrednictwem Spółdzielczego Banku
Ludowego w Złotowie. Do prowadzenia rozliczeń związanych z realizacją Projektu przeznaczone są wyodrębnione
rachunki bankowe o numerach:
1) 50 8941 0006 0016 4975 2900 0110 w przypadku refundacji środków;
2) 71 8941 0006 0016 4975 2900 0120 w przypadku zaliczki na wypłaty.
§ 3. Do dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na tym rachunku bankowym upoważnione są
osoby zgodnie z kartą wzoru podpisów złożoną w banku obsługującym Gminę Miasto Złotów dla dokonania
dyspozycji środkami pieniężnymi na rachunku podstawowym.
§ 4. Księgi rachunkowe Projektu prowadzi się zgodnie z wymogami prawa, rozdzielając księgowo strumienie
środków pomocowych ze względu na źródła ich finansowania w taki sposób, aby możliwe było pełne
odzwierciedlenie w ewidencji zdarzeń gospodarczych związanych z realizacją Projektu.
§ 5. Służby finansowe zobowiązane są stosować określone ustawą zasady rachunkowości dla jasnego,
rzetelnego i wiernego wykorzystania i zarządzania funduszami pomocowymi.
§ 6. W celu jednakowego księgowania i grupowania operacji istotnych dla wykorzystania środków
pomocowych zaangażowanych w realizację Projektu, wprowadza się wykaz kont, stanowiący Załącznik nr 1 do
niniejszego Zarządzenia.
§ 7. Wprowadza się następujące zasady dokonywania wydatków w ramach realizacji Projektu:
1. Każdy dowód księgowy zewnętrzny wpływający do tut. Urzędu, dokumentujący wydatek dotyczący
zarówno dotacji, jak i wkładu własnego zaangażowanego w Projekt, podlega rejestracji w systemie Proton, po
czym przekazywany jest na stanowisko merytoryczne. Przed przekazaniem do realizacji (wypłaty) i do ujęcia
w księgach rachunkowych dokument powinien być:
1) sprawdzony pod względem merytorycznym przez członka zespołu ds. obsługi zadania – Pana Tomasza
Mutschke, bądź Panią Aleksandrę Mołdrzyk,
2) sprawdzony pod względem formalno - rachunkowym przez upoważnioną pracownicę księgowości,
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3) poddany wstępnej kontroli przez głównego księgowego, bądź osobę, której powierzono obowiązki zastępcy
głównego księgowego,
4) zatwierdzony do zapłaty przez skarbnika oraz kierownika jednostki lub osoby przez nich upoważnione, bądź
sprawujące zastępstwo.
2. Sprawdzenie dowodu przed zatwierdzeniem do wypłaty polega na ustaleniu:
1) czy wydatek został rzeczywiście poniesiony,
2) czy zachowano terminy i wysokości wynikające z wcześniej zaciągniętych zobowiązań, umów, porozumień lub
decyzji,
3) czy wydatek jest zgodny z celem i wysokością ustaloną w planie finansowym jednostki,
4) czy umożliwia terminową realizację zadań,
5) czy dowód dokumentujący wydatek zawiera co najmniej dane określone w art. 21 ustawy o rachunkowości,
6) adnotację o sposobie dokonania wydatku z punktu widzenia przepisów ustawy prawo zamówień publicznych,
7) adnotację dotyczącą rodzaju i nazwy projektu oraz numeru umowy, na podstawie której realizowany jest
Projekt - zgodnie z odpowiednimi Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach
Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu
Spójności na lata 2014-2020, jak również zawartą umową o dofinansowanie. Stwierdzone nieprawidłowości
ujawnione w trakcie weryfikacji dokumentu powinny być usunięte.
3. Pracownicy odpowiedzialni merytorycznie, wymienieni w §7 ust. 1 pkt 1), dokonują wstępnej oceny
celowości zaciągniętego zobowiązania wyrażonego dokumentem i na odwrocie dowodu źródłowego wpisują
w sposób trwały uzasadnienie dokonania wydatku, potwierdzając jego zgodność z zawartą wcześniej umową.
Opisu na fakturach dokonuje się w sposób trwały, zgodnie z wymogami określonymi w umowie o przekazanie
dotacji celowej.
4. Sprawdzenie dowodu pod względem formalno – rachunkowym polega na ustaleniu czy dowód ten został
technicznie prawidłowo sporządzony, zawiera wymagane elementy prawidłowego dowodu, a dane liczbowe wolne
są od błędów arytmetycznych. Błędy w obcych i własnych dowodach księgowanych koryguje się poprzez
wystawienie odpowiedniego dokumentu, zawierającego korektę błędu, chyba że inne przepisy stanowią inaczej.
5. Poddanie dowodów księgowych wstępnej kontroli polega na sprawdzeniu zgodności operacji gospodarczych
i finansowych z planem finansowym jednostki. Dowodem dokonania przez głównego księgowego wstępnej
kontroli jest jego podpis złożony na dokumentach dotyczących danej operacji. Złożenie podpisu przez głównego
księgowego na dokumencie operacji gospodarczej i finansowej, obok pracownika właściwego rzeczowo oznacza,
że:
1) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników oceny prawidłowości tej
operacji i jej zgodności z prawem,
2) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno - rachunkowej rzetelności i prawidłowości dokumentów,
dotyczących tej operacji,
3) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym.
6. W razie ujawnienia nieprawidłowości, główny księgowy zwraca dokument właściwemu rzeczowo
pracownikowi w celu ich usunięcia, a w razie niedokonania korekty odmawia jego podpisania. O odmowie
podpisania dokumentu i jej przyczynach główny księgowy zawiadamia pisemnie kierownika jednostki, który
wstrzymuje realizację zakwestionowanej operacji albo wydaje w formie pisemnej polecenie jej realizacji.
7. Przygotowane dokumenty (faktury) stanowią podstawę dokonania przelewu. Operacji tej dokonuje się za
pośrednictwem rachunków, o którym mowa w § 2, w przypadkach określonych w podpunktach 1 i 2. Osobami
uprawnionymi do składania podpisów (autoryzacji) są pracownicy Urzędu Miejskiego w Złotowie wymienieni
w aktualnie obowiązującej bankowej karcie wzorów podpisów. Ewentualna zapłata faktur, bądź zaliczkowego
przelania środków z rachunków innych, niż wymienione w § 2 może dotyczyć wydatków zrealizowanych przed
zawarciem umowy o dofinansowanie – podlegającym refundacji.
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8. Wydatki projektu powinny być księgowane w sposób zgodny z aktualnie obowiązującą klasyfikacją
budżetową w odpowiedniej proporcji: wydatki finansowane ze środków Unii Europejskiej z czwartą cyfrą
w paragrafie "7", wydatki finansowane ze środków dotacji celowej z budżetu państwa oraz wkład własny budżetu
gminy z końcową cyfrą "9".
§ 8. Rachunkowość wykorzystania funduszy pomocowych dla Projektu prowadzona jest w księgach jednostki Urzędu Miejskiego w Złotowie z zastosowaniem technik komputerowych, z wykorzystaniem odrębnego modułu
programu finansowo – księgowego FKB+ firmy RADIX przy zastosowaniu kont księgowych ujętych w wykazie,
stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia. Zasady ewidencji na kontach księgowych określono
w załącznikach Nr 3a i 3b do Zarządzenia Nr 228.2019 Burmistrza Miasta Złotowa z dnia 19 listopada 2019 r. oraz
powołanym na wstępie rozporządzeniu.
§ 9. Wszystkie dokumenty związane z finansową realizacją Projektu przechowywane są w siedzibie Urzędu
Miejskiego w Złotowie w oddzielnych segregatorach, przez okres dwóch lat od dnia 31 grudnia następującego po
złożeniu do Komisji Europejskiej zestawienia wydatków, w którym ujęto ostateczne kwoty dotyczące
zakończonego projektu.
§ 10. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

z up. Burmistrza

Małgorzata Chołodowska
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