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Wójt Gminy Lipnik
woi. świ~tokrzvsk;e
27.540 lipnik

Zarządzenie Nr1~/2014
Wójta Gminy Lipnik

z dnia A4 kwietnia 2014 r.

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 141/2013 Wójta Gminy Lipnik
z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
obowiązujących przy realizacji Projektu "Doposażenie i adaptacja oddzialów
przedszkolnych w Lipniku i we Wlostowie" w ramach Programu Operacyjnego
Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego.

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późniejszymi zmianami)

Wójt Gminy Lipnik z:trządza, co nast~puje:

~1

W Zarządzeniu Nr 141/2013 Wójta Gminy Lipnik z dnia 31 grudnia 2013 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy
realizacji Projektu "Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku
i we Włostowie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego., wprowadza
się następujące zmiany:

l). W Załączniku Nr I pn. Ogólne zasady (polityka) rachunkowości dla projektu
"Doposażenie i adaptacja oddziałów przedszkolnych w Lipniku iwe Włostowie"
w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego, punkt I. Podstawa prowadzenia rachunkowości
w Urzędzie Gminy w Lipniku stanowi dokumentacja przyjętych zasad opracowanych na
podstawie, otrzymuje brzmienie:

.. - art. /0 ust. / ustawy z dnia 29 września /99-1 roku o rachunkowości ( Dz. U. z 20/3 r. poz. 330
z późniejszymi zmianami ). z uwzględnieniem przepisów art. -10ustm"y z dnia 27 sierpnia 2009 roku
ofinansach publicznych (Dz. U. z 20/3 r. poz. 885 z późniejszymi zmianami),

- Rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 20/0 r. II' sprm"ie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu pal;s/Wa. budżetów jednostek samorzqdu
terytorialnego. jednostek budżetowych, samorzqdowych zakladów budżetowych. palistwowych
funduszy celowych oraz Pal;stwowych jednostek budżetowych majqcych siedzibę poza granicami
Rzeczypo,politej Polskiej (Dz. U. z 20/3 r. poz. 289),
- Rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 2 marca 20/0 r. w sprawie szczególowej klas)jikacji
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz .,rodków pochodzqcych ze źródel zagranicznych
(Dz. U. Nr 38, poz. 207 z późniejszymi zmianami),



~ .

- Rozporządzenia Alinislra Finansów z dnia 16 slycznia 2014 r. w sprm"ie ~prml'ozdawczości
budżelowej (Dz. U. Z 2014 r. poz.l19),
- Umowy o dofinansowanie projeklu w ramach Programu Operacyjnego Kapilal Ludzki

Nr IIIIIIJWY: UDA - POKL. 09.01.01 - 26 - 059/13 - 00
Celem prowadzenia rachunkowości jest prawidłowe i rzetelne przedstawienie sytuacji majątkowej
i finansowej Projektu współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Ceł, zadanie, a zarazem znaczenie rachunkowości jest wyrażone w zasadzie jasnego i rzetelnego
obrazu (art. 4, ust. l ustawy o rachunkowości) wykorzystania i zarządzania funduszami europejskimi
oraz uzyskanymi w wyniku realizacji programu efektami. Dła osiągnięcia tych celów stosuje się
również:

- zasadę islolności wyrażonq warl. 4 usl. 4 nSlawy o rachunkowości Slan(}\viqcą. że slosuje się
uproszczenia. jeżeli nie wywierajq one islolnie ujemnego wplywuna realizację zasady jasnego.
rzelelnego iwiernego przed~/mvienia sylllacjifinansowej.
- zasadę kasowq wyrażoną w arl. 17 usl. 1pkl 1 uSlm,y ofinansach publicznych, klóra sIanowi,
iż dochody iwydalki budżelu sq ujmowane w lerminie ich zaplaly (raclllmkowości budżelu).
- zasadę memorialullyrażonq w arl. 6 usl. 1 uslm,y o rachunkowości, klóra SIWIOWi,że koszly
iprzychody ujmowane sq w danym roku obrolowym. niezależnie od ich lerminu zaphlly
(w rachunkowo.'ci jednosIki ).
- zasadę ciqglości zawarlq warl. 5 usl. 1 uslml'Y o rachunkowości polegajqcq na Iym. że przyjęle
zasady slosuje się w ~posób ciqgly, dokonujqc w kolejnych lalach jednakowego grupowania
operacji gospodarczych, przyjmujqc lakq samq melodę wycenyaklywów ipasywów, uslalania
llynikufinansowego oraz sporzqdzania sprawozdania finansowego.
- zasadę oSIrożnej llyceny zawarlq w arl, 7 uSI.luslm,y o rachunkowości slanowiqcej, że
poszczególne skladniki aklywów ipasywów wycenia się slosujqc ceny nabycia lub koszly
wytworzenia zachowujqc oslrożnq wycenę.
- zasadę wspólmierności zmmrlq w arl. 6 usl. 2 uslawy o rachunkowości slanowiqcq, że dla
zapewnieni lvspólmierności przychodów i związanych z nimi koszlów do aktywów i pa~}'wóH'
danego okresu sprmvozdawczego będq zaliczane koszly lub przychody dOlyczqce przyszlych

okresów oraz przypadajqce na len okres sprawozdml'czy koszly. klóre jeszcze nie zoslaly poniesione.
- zasadę przewagi malerii nad/ormq "yrażonq w arl. 4 usl. 2 uslawyo rachunkowości, oznaczajqcq
iż zdarzenia, w Iym operacje gospodarcze, ujmowane sq w księgach rachunkowych i "ykazywane sq
w sprawozdaniu finansowym zgodnie z ich Ireściq ekonomicznq. II

Wykonanie Zarządzenia zleca się Skarbnikowi Gminy Lipnik.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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