
  

Zarządzenie Nr V/603/2009 

Wójta Gminy  Baranów 

z dnia 29 grudnia 2009 r. 

 
 
W sprawie: zasad rachunkowości stosowanych przy realizacji zadania „Kształtowanie 
obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu dla mieszkańców miejscowości –
ulicy Zagrody” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” obj ętego PROW  2007-2013                             
 
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. 2002 r. Nr 76 
poz.694 ze zmianami) oraz rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z dnia 2006 r. 
Nr 142 poz. 1020) zarządzam co następuje: 

 
§ 1 

Dla realizacji zadania „Kształtowanie obszaru przestrzeni publicznej o szczególnym znaczeniu 
dla mieszkańców miejscowości – ulicy Zagrody” w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” 
objętego PROW  2007-2013  prowadzona jest  ewidencja księgowa  metodą komputerową.    
                         

§ 2 
1.Rachunkowość w zakresie realizowanego przedsięwzięcia w tym  przyznana pomoc 
(refundacja wydatków związanych  z realizacją zadania ze środków UE) prowadzona jest na 
podstawie zakładowego planu kont dla budŜetu gminy oraz jednostki budŜetowej gminy 
Baranów – Urzędu Gminy Baranów oraz zasad określonych zarządzeniami w sprawie przyjętych 
zasad  rachunkowości, obiegu dokumentów księgowych. 
 
2.Zadanie realizowane jest przez Urząd Gminy w Baranowie. 
 
3.W planie finansowym Urzędu Gminy w Baranowie ujmuje się środki otrzymane 
(refundowane) oraz wszystkie wydatki na realizację zadania. 
 
4.BudŜet zadania realizowany jest w klasyfikacji : 
a)dochody 
Dział 600 Transport i łączność 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
§ 6298  – refundacja wydatków z budŜetu UE w ramach programu PROW „Odnowa i rozwój 
wsi” 
 
b)wydatki 
Dział 600 Transport i łączność 
Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne 
Wydatki poniesione w ramach zadania klasyfikuje się: 
§ 6058 - wydatki kwalifikowane refundowane z budŜetu UE 
§ 6059 – wydatki kwalifikowalne poniesione z budŜetu gminy 
 
      § 3 
Zarządzenie wchodzi  z dniem podpisania z mocą obowiązującą od zaistnienia pierwszego 
zdarzenia gospodarczego dotyczącego zadania. 
 

 


