Burmistrz
Brzegu Dolnego
Zarządzenie Nr 0050.121.2019
z dnia 16 września 2019 roku
w sprawie zmiany Zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu i Urzędu
Miejskiego w Brzegu Dolnym
Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r.,
poz. 351 ze zm.), art. 40 ust.2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z
2019r., poz. 869 ze zm.) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 1911 ze zm.)

zarządzam, co następuje:

§ i
Wprowadza się do obowiązujących Zasad (polityki) rachunkowości wprowadzonych
Zarządzeniem nr 0152/132/2010 z dnia 31 grudnia 2010 roku:
1) Załącznik nr 3£f w brzmieniu określonym Załącznikiem nr 1 do Zarządzenia:
- Ewidencja księgowa typowych operacji dla zadania dofinansowanego w ramach
Funduszu Dróg Samorządowych w jednostce organizacyjnej gminy (Urząd Miejski) i
organie jst.
§ 2
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.
§ 3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.121.2019 Burmistrza Brzegu Dolnego

z dnia 16
września 2019 roku w sprawie wprowadzenia zmian
w Zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu i Urzędu Miejskiego w Brzegu Dolnym

Ewidencja księgowa typowych operacji dla zadania dofinansowanego w ramach Funduszu
Dróg Samorządowych w jednostce organizacyjnej gminy (Urząd Miejski) i organie jst

ORGAN

Operacja • dokument księgowy

JEDNOSTKA
Uwagi

Lp.

Wn

Ma

1.

[Wpływ środków na dochody jst -WB

133-FD

901

2.

Przekazanie środków do jednostki
realizującej zadanie (UM) własnych lub
zewnętrznych

223-FD
223-FD

133-FD
133-01

3,

Wn

Ma
I analitycznie do klasyfikacji budżetowej
I
par.6350

130-FD

223-FD

przelew środków na wydatki na
wyodrębniony rachunek bankowy
własnych lub zewnętrznych

Koszty poniesione z tytułu realizacji
projektu • faktury, rachunki

080-FD

201-FD

analitycaiie do zadać i kontrahentów i
klasyfikacji budżetowej

4.

Zapłata zaciągniętych zobowiązań -WB
utworzenie fitnduszu inwestycyjnego
jednostki

201-FD
810-FD

130-FD
800-02.8

ewidencja szczegółowa wydatków do
klasyfikacji budżetowej

6.

Sprawozdanie jednostki o wykonanych
wydatkach projektu - Rb 28S

223-FD

800-01.2

Rb MS pod datą 31.12

7.

Przeksięgowanie zrealizowanych dochodów
i wydatków budżetowych - PK

8.

Zamknięcie zadania inwestycjnego przyjęcie środka trwałego

902

223-FD

961
901

902
961

Zadanie realizowane w Jednostce organizacyjnej FD, wyodrębniony
dziennik częściowy FD

zamknięcie roczne pod data 31.12

011

080-FD

po zakończeniu inwestycji na
podstawie sporządzonego OT według
grupy

