
Zarządzenie Nr 2/11 
Burmistrza Drezdenka 

z dnia 03 stycznia 2011 roku 
 

w sprawie: przyjętych przez Urząd Miejski w Drezdenku zasad rachunkowości, ewidencji i 
rozliczania   
                środków pomocowych z funduszy Unii Europejskiej 
 
zarządza się, co następuje: 
§ 1. 
 
1. Przyjęte  zasady ewidencji i rozliczania środków pomocowych zostały opracowane w oparciu o 
następujące podstawy prawne: 

a) ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn. 
zm.); 

b) ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2009 roku Nr   
152, poz. 1223 z późn. zm.); 

c) ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (tekst 
jednolity ( Dz.U. z 2010 roku Nr 80 poz. 526 z późn.zm.)  ; 

d) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. 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); 

e) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010r. w sprawie sposobu prowadzenia 
gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych 
(Dz.U. Nr 241 poz. 1616)  

f) rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji 
dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł 
zagranicznych (Dz.U. Nr 38 poz. 207); 

g) rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 z dnia 11 lipca 2006 r. ustanawiające przepisy 
ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu 
Społecznego oraz Funduszu Spójności  i uchylające rozporządzenie (WE) nr 1260/1999 
(Dz.Urz.UE L 210 z 31.07.2006 zmienione Rozporządzeniem Rady (WE) nr 1341 z dnia 18 
grudnia 2008 r.). 

h) rozporządzenie Komisji (WE) nr 1828/2006 z dnia 8 grudnia 2006 r. ustanawiające 
szczegółowe zasady wykonania rozporządzenia Rady (WE) nr 1083/2006 ustanawiającego 
przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego 
Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności oraz rozporządzenia (WE) nr 1080/2006 
Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

i) szczegółowe unormowania dotyczące poszczególnych programów; 
j) umowy oraz przepisy wewnętrzne. 

2. Przyjęte zasady ewidencji i rozliczania środków z funduszy Unii Europejskiej 
    obejmują: 

1) zasady wyodrębniania dochodów i wydatków związanych z projektami realizowanymi z 
udziałem środków pomocowych w uchwale budżetowej i planach finansowych  - Załącznik nr 
1 do zarządzenia; 

2) zasady wyodrębnienia ksiąg rachunkowych dla projektów realizowanych z udziałem środków 
pomocowych oraz plan kont dla budżetu i jednostek organizacyjnych gminy dla ewidencji 
operacji dotyczących środków z funduszy pomocowych - Załącznik nr 2 do zarządzenia; 

3) obieg dokumentów oraz procedury kontroli finansowej - Załącznik nr 3 do zarządzenia. 
4) sposób ewidencji operacji związanych z realizacją każdego projektu unijnego finansowanego 

ze   środków UE – stanowi załącznik nr 4 do zarządzenia.  
 Załącznik ten dla każdego nowego projektu będzie tworzony przez: 

 nadanie nazwy projektu zgodnie z zawartą umową 

 numerowanie kolejnymi literami alfabetu 

 podanie sposobu ewidencji 
 

§ 2. 
 

Traci moc zarządzenie nr 46/07 Burmistrza Miasta i gminy Drezdenko z dnia 2 lipca 2007 roku 
 

§ 3. 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


