
ZARZĄDZENIE NR 0050.182.2019
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA

z dnia 30 grudnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 
2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2018 r.  
poz. 395 z późn. zm, ) i szczegółowych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu 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 (Dz.U. poz. 1911), zwanego dalej „rozporządzeniem"', 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości i planu 
kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów 
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), w rozporządzeniu Ministra 
Finansów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania wartości zobowiązań 
zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu 
poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366).

zarządzam co następuje:

§ 1. W załączniku nr  3f instrukcja finansowa procedur projektów realizowana w ramach programów 
operacyjnych - w pkt. 2 plan kont dla prowadzonych projektów w wykazie kont bilansowych (Zespół 
2 rozrachunki i roszczenia)  dodaje się konto 224 Rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności 
z budżetu środków europejskich .

§ 2. W pkt.3 Opisy kont konta zespołu konta zespołu 2 dodaje się: Konto 224 służy do ewidencji 
rozliczenia przez organ dotujący dotacji budżetowych, a także do ewidencji rozliczenia przez instytucje 
dotujące płatności z budżetów środków europejskich. Na stronie WN ujmuje się w szczególności wartość 
dotacji przekazanej przez organ dotujący. Po stronie MA konta 224 ujmuje się w szczególności wartość 
dotacji uznanych za wykorzystane i rozliczone, wartość płatności z budżetu środków europejskich uznane za 
rozliczone.Ewidencja szczegółowa  do konta prowadzona jest według podmiotów którym udzielono dotacji 
i klasyfikacji budżetowej.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Miasta 
Kościerzyna
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