
          
ZARZĄDZENIE  Nr VI/29/2012

WÓJTA GMINY TARNÓW
z dnia 06 marca 2012 r.

w sprawie:       zmiany Zakładowego  Planu  Kont oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów

                        finansowo- księgowych dla Urzędu Gminy Tarnów w  zakresie  operacji  

                        gospodarczych dotyczących realizacji zadań w ramach Programu Operacyjnego   

                        Kapitał Ludzki projekt „ AKADEMIA SUKCESU” 

                         (umowa nr UDA-POKL.09.01.02-12-020/10-00 z dnia 10 listopada 2010 r.

                        Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

                        Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług

                        edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty).

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 oraz art. 83 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. 
U.  Z  2009 r.  Nr  152,  poz.  1223 z  późn.  zm.)  zwanej  dalej  ustawą  oraz  rozporządzenia  Ministra 
Finansów z dnia 05 lipca 2010 r.  w sprawie szczególnych zasad 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. Nr 128, 
poz. 861 z poźn. zm), postanawia się co następuje:

§ 1

     
W zarządzeniu nr VI/18/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w sprawie Zakładowego 

Planu Kont oraz instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w zakresie operacji  

gospodarczych  dotyczących  realizacji  zadań  w  ramach  projektu  „AKADEMIA  SUKCESU” 

realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał  Ludzki  współfinansowanego ze środków 

Europejskiego Funduszu Społecznego na podstawie umowy nr UDA-POKL.09.01.02-12-020/10-00 z 

dnia 10 listopada 2010 r.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach

Działanie 9.1 Wyrównanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług 

edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Poddziałanie 9.1.2 Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie

do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych -  wprowadza się 

następujące zmiany:
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1. W załączniku nr  1 do zarządzenia nr VI/18/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 

2011 r. w części „ Konta  bilansowe”:

a)  wprowadza się konta:

Symbol konta
Nazwa konta

syntetyczny analityczny

Zespół 4 – Koszty według rodzajów i ich rozliczenie
404A801 80195 4047 1 01
404A801 80195 4049 1 01

Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu 
Dodatkowe wynagrodzenie roczne koordynatora projektu

         b) skreśla się konta:

Symbol konta
Nazwa konta

syntetyczny analityczny

Zespół 6 – Produkty
640A

Rozliczenia międzyokresowe kosztów „AKADEMIA SUKCESU”
640A01

Rozliczenia międzyokresowe kosztów

2. W załączniku nr  2 do zarządzenia nr VI/18/2011 Wójta Gminy Tarnów z dnia 25 stycznia 2011 r. w 

    części „Opis kont syntetycznych dla zadania realizowanego w ramach projektu „Akademia sukcesu” 

    wprowadza się następujące zmiany:

a) skreśla się „Zespół 6 – produkty”,

b) opis do konta 800A – „Fundusz jednostki AKADEMIA SUKCESU” otrzymuje brzmienie:

Konto 800A służy do ewidencji równowartości majątku obrotowego i jego zmian.

Na  stronie  Wn konta  800A  ujmuje  się  zmniejszenia  funduszu,  a  na  stronie  Ma  –  jego 

zwiększenia.

Na stronie Wn konta 800A ujmuje się w szczególności:

1. przeksięgowanie straty bilansowej roku ubiegłego z konta 860A.

Na stronie Ma konta 800A ujmuje się w szczególności:

1. przeksięgowanie zysku bilansowego roku ubiegłego z konta 860A,

2. przeksięgowanie,  pod  datą  sprawozdania  budżetowego,  zrealizowanych 

wydatków budżetowych z konta 223A.

Konto 800A wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu Urzędu Gminy 

Tarnów w ramach projektu „Akademia Sukcesu”.
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§  2

Wykonanie niniejszego zarządzenia powierza się zespołowi zarządzającemu projektem, osobie 

pełniącej obsługę księgową projektu oraz Skarbnikowi Gminy.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 marca 2012 r.
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