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woj. 111a1,owil'd k ZARZJ\DZENIE NR 132A/2019 
WOJTA GMINY StUPNO 

z dnia 17 wrzesnia 2019 roku 

w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowosci oraz kontroli i obiegu 
dokument6w ksi�gowych dla projekt6w wsp6Jfinansowanych przez Uni� 

Europejskc\ 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorzc4dzie gminnym 

(Dz.U. z 2019 roku poz. 5061), art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o 

rachunkowosci (Dz.U. z 2019 roku poz. 351), art. 40 ust. 1, ust. 2 i ust. 3 ustawy z dnia 27 

sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 roku poz. 8692) oraz 
rozporzc4dzenia Ministra Finans6w z dnia 2 marca 2010 roku w sprawie szczeg6towej 

klasyfikacji dochod6w, wydatk6w, przychod6w i rozchod6w oraz srodk6w pochodzc4cych ze 

zr6det zagranicznych (Dz.U. z 2014 roku poz. 10533) 

zarzc4dzam co nast�puje: 

§ 1. Ustala si� polityk� rachunkowosci dla projekt6w wsp6ttinansowanych przez Uni�

Europejskq w Urz�dzie Gminy Stupno zgodnie z Zatqcznikiem do niniejszego

zarzqdzenia.

§ 2. Wykonanie zarzqdzenia powierza si� Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarzqdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocq obowiqzujqcq od dnia

1 stycznia 2019 roku.

1Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2019 roku poz. 1309
2
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2018 roku poz. 2245 

3Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostaly ogloszone w Dz.U. z 2014 roku poz. 1382 i poz. 1952; Dz.U.

roku poz. 931, poz. 1470 i poz. 1978; Dz.U. z 2016 roku poz. 242, poz. 524, poz. 1121, poz. 1504, poz. 1121 i po�. 2294, 

z 2017 roku zpo. 73, poz. 162, poz. 580, poz. 1421, poz. 2231; Dz.U. z 2018 roku poz. 767 i poz. 1393 oraz Dz.U. z 201 

poz. 257i poz. 1363 



Zalctcznik Nr 1 do Zarzctdzenia Nr 132A/2019 
WOJTA GMINY St.UPNO 

z dnia 17 wrzesnia 2019 roku 

ZASADY POLITYKI RACHUNKOWOSCI DLA PROJEKTOW 
WSP6t.FINANSOWANYCH PRZEZ UNIE; EUROPEJSKJ\ 

§ 1. 1. Przyjmuje si� polityk� rachunkowosci jednostki - Urz�du Gminy Stupno i

budzetu Gminy Stupno celem ewidencji wykorzystania srodk6w pochodzc4cych z

budzetu Unii Europejskiej.

2. Polityka rachunkowosci dla projekt6w ustalona zostata zgodnie z nadrz�dnymi

zasadami rachunkowosci.

3. Okresem obrachunkowym jest okres od 1 stycznia do 31 grudnia kazdego roku

budzetowego. Okresem sprawozdawczym jest miesic4c.

4. Rachunkowosc projekt6w prowadzona jest w ksi�gach Urz�du Gminy Stupno z

zastosowaniem technik komputerowych z wykorzystaniem programu finansowo

ksi�gowego Progman Finanse Premium. Kazdy uzytkownik programu

komputerowego posiada indywidualne hasta zabezpieczajc4ce dost�p do

wprowadzania danych.

5. Ksi�gi rachunkowe operacji prowadzi si� zgodnie z wymogami prawa, rozdzielajqc

ksi�gowo strumienie srodk6w pomocowych od innych zr6det finansowania, by

mozliwe byto przy kazdej kontroli wykazanie petnej ewidencji odnosnie operacji

projektu dofinansowanego ze srodk6w funduszy unijnych. W celu prawidtowego

rozliczania srodk6w unijnych prowadzona jest wyodr�bniona ewidencja ksi�gowa

na kontach syntetycznych i analitycznych stuzqcych do obstugi projektu w ramach

prowadzonych przez Urzqd ksic4g rachunkowych.

6. Wyodr�bnienie w ewidencji ksi�gowej zadania wsp6ttinansowanego ze srodk6w

funduszy pomocowych polega na prowadzeniu kont analitycznych odpowiednio

oznakowanych do projektu.

7. Dziennik wyodr�bniony jest dla kazdego rejestru ksi�gowego dotyczc4cego danego

projektu. Zawiera chronologiczne uj�cie zdarzeri jakie nastc4pity w okresie

sprawozdawczym. Zapisy w dzienniku dotyczqce operacji prowadzone sq w spos6b

ciqgty. Dia kazdego z dziennik6w mozna wyodr�bnic zestawienie obrot6w i said

kont syntetycznych oraz zestawienie said kont pomocniczych.
















