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ZARZĄDZENIE NR 76/2011
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 15 listopada 2011 r.

w sprawie wprowadzenia ramowej instrukcji funkcjonowania wybranych kont księgowych dla 
realizowanego projektu pn. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. nr 152 poz. 1223 z 2009r. t.j. 

z późniejszymi zmianami) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach 

publicznych (Dz.U. nr 157 poz. 1240 z późn. zmianami), w oparciu o:- 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. z 2010 r. nr 128 poz. 861r. z późn. zmianami), - wytycznych w zakresie 

kwalifikowania wydatków w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 

dla zapewnienia realizacji przepisów kontrolnych zarządzam, co następuje: 

§ 1. W celu uregulowania gospodarowania środkami publicznymi pochodzącymi z Unii Europejskiej przy 
realizacji przez Gminę Konopiska projektu systemowego: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
gminy Konopiska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności, wprowadza się ramową instrukcję funkcjonowania wybranych kont księgowych 
projektu, stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. W celu poprawnego udokumentowania wydatków poniesionych przed dniem 1 czerwca 2010r. na 
realizację przez Gminę Konopiska projektu systemowego: „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie 
gminy Konopiska” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, współfinansowanego ze 
środków Funduszu Spójności, wprowadza się uregulowania zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Traci moc zarządzenie Wójta nr 37A/2010 z dnia 31 maja 2011r. w sprawie wprowadzenia ramowej 
instrukcji funkcjonowania wybranych kont księgowych dla realizowanego projektu pn. "Uporządkowanie 
gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska" 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska 

mgr inż. Jerzy Socha
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Załącznik nr 1 do Zarządzenia Wójta 


nr 76/2011 z dnia 15.11.2011r.  


RAMOWA INSTRUKCJA FUNKCJONOWANIA WYBRANYCH KONT KSIEGOWYCH


DLA REALIZOWANEGO PROJEKTU


„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KONOPISKA”

Konta bilansowe


011
Jednostka
Środki trwałe


-
Na koncie księgowane są środki trwałe powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Zapisy po stronie Wn w korespondencji z kontem 080 oznaczają przyjęcie z inwestycji środka trwałego na podstawie dowodu OT. Odstępstwem od reguły są zapisy zwiększające po stronie Wn konta analityczne do konta 011 w korespondencji z kontem 760 a dotyczące przeksięgowania wartości inwestycji rozpoczętych w latach poprzedzających utworzenie JRP a podlegających rozliczeniom z Funduszem Spójności. Ostateczne rozliczenie i przeksięgowanie powyższych wartości powinno nastąpić do końca 2011r.

-
Numer kolejny środka trwałego jest kontynuacją numeracji środków trwałych będących majątkiem komunalnym budżetu gminy Konopiska, dlatego też numeracja w projekcie nie jest kolejna i zaczynająca się od 1.


-
Konto posiada następującą analitykę:


011-014-2-211-xxx


Poszczególne człony mają znaczenie:


011

nr konta


014


nr kolejny projektu realizowanego przez gminę Konopiska, i tak projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska na numer 014, więc wszystkie konta księgowe dotyczące tego projektu po głównym numerze konta księgowego mają numer 014,


      2

nr grupy wynikający z Klasyfikacji środków trwałych dla kanalizacji sanitarnej 

211    
nr rodzaju wynikający z Klasyfikacji środków trwałych dla kanalizacji sanitarnej

xxx   
nr kolejny środka trwałego

013
Jednostka
Pozostałe środki trwałe


-
Na koncie księgowane są pozostałe środki trwałe (wyposażenie) powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Zapisy po stronie Wn w korespondencji z kontem 080 oznaczają przyjęcie z inwestycji pozostałego środka trwałego na podstawie zbiorczego rozliczenia wyposażenia powstałego w trakcie realizacji inwestycji..


020
Jednostka
Wartości niematerialne i prawne umarzane jednorazowo


-
Na koncie księgowane są wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe - powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Wartość programów podlegających zaksięgowaniu na tym koncie nie może przekroczyć 3.500,00 zł. Zapisy po stronie Wn w korespondencji z kontem 080 oznaczają przyjęcie z inwestycji pozostałego programu komputerowego na podstawie zbiorczego rozliczenia wyposażenia powstałego w trakcie realizacji inwestycji.


021
Jednostka
Wartości niematerialne i prawne umarzane stopniowo


-Na koncie księgowane są wartości niematerialne i prawne – programy komputerowe - powstałe w wyniku realizacji przedmiotowej inwestycji. Wartość programów podlegających zaksięgowaniu na tym koncie kształtuje się od 3.500,00 zł. Zapisy po stronie Wn w korespondencji z kontem 080 oznaczają przyjęcie z inwestycji pozostałego programu komputerowego na podstawie dowodu OT.


071
Jednostka
Umorzenie środków trwałych


-
Księgowaniu na koncie 071 podlega umorzenie środków trwałych umarzanych stopniowo, czyli o wartości powyżej 3.500,00 zł. Stosuje się umorzenie liniowe raz w roku – na dzień 31 grudnia w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy w roku, za które przysługuje umorzenie.


-
księgowanie na koncie jest analityczne dlatego numer analityczny konta jest uzależniony od numeru analitycznego konta 011.


-
Konto posiada następującą analitykę:


071-014-2-211-xxx


Poszczególne człony mają znaczenie:


071

nr konta


014


nr kolejny projektu realizowanego przez gminę Konopiska, i tak projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska na numer 014, więc wszystkie konta księgowe dotyczące tego projektu po głównym numerze konta księgowego mają numer 014,


      2

nr grupy wynikający z Klasyfikacji środków trwałych dla kanalizacji sanitarnej 


211    
nr rodzaju wynikający z Klasyfikacji środków trwałych dla kanalizacji sanitarnej


xxx   
nr kolejny środka trwałego

072
Jednostka
Umorzenie pozostałych środków trwałych 

-
Księgowaniu po stronie Ma na koncie 072 podlega umorzenie środków trwałych umarzanych jednorazowo (w 100%), czyli o wartości poniżej 3.500,00 zł.


080
Jednostka
Inwestycje (środki trwałe w budowie)

-
Konto 080 służy do księgowania rozliczeń kosztów projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska, nr POIS.01.01.00-00.150/09 w związku z umową z WFOŚiGW w Katowicach nr 8/2009 z dnia 18.11.2009r. Na koncie 080 po stronie Wn księgowane są wszystkie wydatki związane inwestycję, które po jej zakończeniu utworzą środek trwały, wartość niematerialną i prawną lub wyposażenie. Wtedy zapisem po stronie Ma na podstawie dowodu OT rozliczamy inwestycję. Konto posiada następującą analitykę:


080-014-xxx


Poszczególne człony mają znaczenie:


080
       nr konta


014

nr kolejny projektu realizowanego przez gminę Konopiska, i tak projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska na numer 014, więc wszystkie konta księgowe dotyczące tego projektu po głównym numerze konta księgowego mają numer 014,


xxx
nr zadania wynikający z wniosku tabela 13 postęp finansowy realizacji projektu, np. 




001 zadanie 1 / Dokumentacja techniczna, studium wykonalności,  ekspertyzy, doradztwo, odsetki; 




002 zadanie 2 / Kanalizacja sanitarna w m. Wąsosz i Łaziec etap III itd.


-
zapisy dokonywane są w momencie naliczenia zobowiązania na podstawie faktury, rachunku, listy płac, noty bankowej, noty księgowej itp.

-
zapisy na koncie są tożsame (w zakresie swojego rozszerzenia) z zapisami na koncie pozabilansowym 971, na którym zapisy księgowe są dokonywane w momencie zapłaty zobowiązania ale wartościowo na koniec okresu sprawozdawczego (m-c, kwartał, półrocze, rok) nie mogą się różnić (za wyjątkiem sytuacji, gdy na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania do zapłaty na rzecz dostawców).

081
Jednostka
Umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo


-
Księgowaniu na koncie 081 podlega umorzenie wartości niematerialnych i prawnych umarzanych stopniowo, czyli o wartości powyżej 3.500,00 zł. Stosuje się umorzenie liniowe. Stosuje się umorzenie liniowe raz w roku – na dzień 31 grudnia w wysokości proporcjonalnej do ilości miesięcy w roku, za które przysługuje umorzenie.


101
Jednostka
Kasa

-
Po stronie Wn księguje się podjęcia gotówki z banku do kasy lub wpływy gotówki z innych tytułów, natomiast po stronie Ma księguje się wypłaty za fa i rachunki gotówkowe, wypłaty za delegacje służbowe itp. oraz wpłaty gotówki do banku na rachunek na rachunek bankowy.


130
Jednostka
Rachunek bieżący jednostki - wydatki


-
Po stronie Ma księguje się w jednostce wypływ środków finansowych z rachunku bankowego w korespondencji z kontem 201, 240, 225, 229. Jest to zapis równoległy do księgowania na kontach Wn 902 Ma 133.


131
Jednostka
Rachunek bieżący jednostki - dochody

-
Po stronie Wn w jednostce księguje się wpływ środków finansowych na rachunek bankowy w korespondencji z kontem 720. Jest to zapis równoległy do księgowania na kontach Wn 133 Ma 901.


132
Organ
Rachunek lokat terminowych oraz odprowadzony podatek VAT

-
Po stronie Wn w organie księguje się wpływ środków finansowych na rachunek lokat w korespondencji z kontem 140. Po stronie Ma w organie księguje się wypływ środków finansowych z rachunku lokat na rachunek podstawowy w korespondencji z kontem 140. 


133
Organ
Rachunek budżetu

-
Po stronie Wn w organie księguje się wpływ dochodów na rachunek bieżący organu w korespondencji z kontem 901. Po stronie Ma w organie księguje się wypływ środków finansowych na wydatki w korespondencji z kontem 902. 


-
Po stronie Wn w organie księguje się wpływ środków finansowych z rachunku lokat w korespondencji z kontem 140. Po stronie Ma w organie księguje się wypływ środków finansowych na rachunek lokat w korespondencji z kontem 140. 


-
Po stronie Wn księguje się wpływ zasilenia z tyt. wkładu własnego gminy w na rachunek bieżący organu w korespondencji z kontem 223 (jednocześnie stosuje się zapis techniczny Wn/Ma konta 223 z minusem). Po stronie Ma księguje się wypływ środków finansowych z tyt. zwrotu środków do gminy w korespondencji z kontem 223.


140
Organ
Inne środki pieniężne

-
Po stronie Wn w organie księguje się wypływ środków finansowych z rachunku lokat w korespondencji z kontem 132, natomiast po stronie Ma w organie księguje się wpływ środków finansowych na rachunek lokat z rachunku podstawowego w korespondencji z kontem 132. 


-
Po stronie Wn w organie księguje się wypływ środków finansowych z tytułu rozwiązania lokaty na rachunek podstawowy w korespondencji z kontem 133. Po stronie Ma w organie księguje się wpływ środków finansowych z rachunku lokat na rachunek podstawowy w korespondencji z kontem 133. 


201
Jednostka
Rozrachunki z dostawcami


-
W jednostce po stronie Ma w korespondencji z kontem 080 księguje się powstanie zobowiązania w stosunku do wykonawcy, po stronie Wn zapłatę wykonawcy – spłatę zobowiązania – w korespondencji z kontem 130. Jednocześnie ze spłatą zobowiązania księguje się na koncie Wn 902 i Ma 133 wypływ środków finansowych z rachunku bankowego - wydatek.


223
Organ
Rozliczenie wydatków budżetowych

-
Po stronie Ma księguje się wpływ zasilenia z tyt. wkładu własnego gminy w na rachunek bieżący projektu w korespondencji z kontem 133 (jednocześnie na koncie 223 stosuje się zapis techniczny Wn/Ma z minusem). 

-
Po stronie Wn księguje się wypływ środków finansowych z tyt. zwrotu środków do gminy w korespondencji z kontem 133. Saldo wskazuje na wysokość zaangażowanie środków własnych gminy w realizację projektu.


224
Organ
Rozrachunki budżetu

-
Po stronie Ma konta 224 księguje się rozrachunek z budżetem z tyt. zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w korespondencji z kontem Ma 260 z minusem. Konto ostatecznie do sporządzania bilansu rozliczy się z kontem 224 wykazującym obroty w księdze głównej gminy Konopiska.

225
Jednostka
Rozrachunki z budżetami

-
W jednostce po stronie Ma w korespondencji z kontem 231 księguje się powstanie zobowiązania w stosunku do Urzędu skarbowego z tyt. podatku dochodowego od osób fizycznych, po stronie Wn zapłatę do US – spłatę zobowiązania – w korespondencji z kontem 130. Jednocześnie z tym zapisem księguje się na koncie Wn 902 i Ma 133 wypływ środków finansowych z rachunku bankowego.


229
Jednostka
Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

-
W jednostce po stronie Ma w korespondencji z kontem 080 księguje się powstanie zobowiązania w stosunku do ZUS z tyt. składek na Fundusz Pracy i składki emerytalno-rentowe, po stronie Wn zapłatę do ZUS – spłatę zobowiązania – w korespondencji z kontem 130. Jednocześnie księguje się na koncie Wn 902 i Ma 133 wypływ środków finansowych z rachunku bankowego.


-
W jednostce po stronie Ma w korespondencji z kontem 231 księguje się powstanie zobowiązania w stosunku do ZUS, po stronie Wn zapłatę do ZUS – spłatę zobowiązania – w korespondencji z kontem 130. Jednocześnie księguje się na koncie Wn 902 i Ma 133 wypływ środków finansowych z rachunku bankowego.


231
Jednostka
Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

-
W jednostce po stronie Ma w korespondencji z kontem 080 księguje się powstanie zobowiązania w stosunku pracowników z tyt. wynagrodzeń, po stronie Wn potrącenia z tyt. przelewów wynagrodzenia na bankowe konta osobiste i ubezpieczenie towarzystw ubezpieczeniowych w korespondencji z kontem 240 oraz potrącenia z tyt. składek na ZUS i podatek dochodowy w korespondencji z kontami 229, 225.


234
Jednostka
Pozostałe rozrachunki z pracownikami

-
W jednostce po stronie Wn w korespondencji z kontem 101 księguje się podjęcie przez pracownika środków finansowych za zaliczkę na podstawie wniosku o zaliczkę, po stronie Ma rozliczenie zaliczki w korespondencji z kontem 080 lub 101. Zaliczkę można też wypłacać w formie bezgotówkowej na rachunek pracownika lub poprzez w ręczenie pracownikowi czeku bankowego.

240
Jednostka
Pozostałe rozrachunki

-
W jednostce po stronie Ma w korespondencji z kontem 231 księguje się powstanie zobowiązania w stosunku pracowników z tyt. wynagrodzeń oraz powstanie zobowiązania w stosunku do towarzystwa ubezpieczeniowego, po stronie Wn zapłatę pracownikom w korespondencji z kontem 130. Jednocześnie księguje się na koncie Wn 902 i Ma 133 wypływ środków finansowych z rachunku bankowego.


260
Organ
Zobowiązania finansowe

-
Po stronie Ma konta 260 księguje się wpływ środków finansowych z tyt. zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w korespondencji z kontem Wn 133. Następnie dowodem PK księguje się  z minusem po stronie Ma konta rozrachunek z budżetem z tyt. zaciągniętej pożyczki w WFOŚiGW w Katowicach w korespondencji z kontem Ma 240.


Konta pozabilansowe


971
Organ
Rozliczenia z Funduszem Spójności


-
Konto pozabilansowe 971 służy do księgowania rozliczeń kosztów projektu Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska, nr POIS.01.01.00-00.150/09 w związku z umową z WFOŚiGW w Katowicach nr 8/2009 z dnia 18.11.2009r. 

-
Na koncie 971 po stronie Wn księgowane są wszystkie wydatki związane inwestycję, które po jej zakończeniu utworzą środek trwały, wartość niematerialną i prawną lub wyposażenie. Konto posiada następującą analitykę:

971-014-xxx-10000-y-zz

971-014-xxx-20000-y-zz

Poszczególne człony mają znaczenie:


971 nr konta


014

nr kolejny projektu realizowanego przez gminę Konopiska, i tak projekt Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska na numer 014, więc wszystkie konta księgowe dotyczące tego projektu po głównym numerze konta księgowego mają numer 014,

xxx
nr zadania wynikający z wniosku tabela 13 postęp finansowy realizacji projektu, np. 



001 zadanie 1 / Dokumentacja techniczna, studium wykonalności,  ekspertyzy, doradztwo, odsetki; 



002 zadanie 2 / Kanalizacja sanitarna w m. Wąsosz i Łaziec etap III itd.


10000    wydatki kwalifikowane dotyczące danego zadania

20000    wydatki niekwalifikowane dotyczące danego zadania


y
 kategoria wydatków zgodnie z zakresem podanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków ramach PO IiŚ” oraz w „Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ”, 

zz
podkategoria wydatków zgodnie z zakresem podanym w Wytycznych w zakresie kwalifikowania wydatków ramach PO IiŚ” oraz w „Zaleceniach w zakresie wzoru wniosku beneficjenta o płatność w ramach PO IiŚ”,

oznaczenie : yy-zz wg objaśnień jak niżej: 


1 kategoria - Przygotowanie projektu


01 podkategoria – opracowanie raportów OOŚ



02 podkategoria – opracowanie dokumentacji technicznej



03 podkategoria – opracowanie dokumentacji przetargowej



04 podkategoria – inne dokumenty 



05 podkategoria – opłaty związane z uzyskaniem decyzji administracyjnych


2 kategoria - Zarządzanie projektem



01 podkategoria – nadzór nad robotami budowlanymi



02 podkategoria – koszty ogólne



03 podkategoria – wydatki osobowe



04 podkategoria – zakup i instalacja systemów informatycznych wspomagających zarządzanie i monitorowanie



05 podkategoria pozostałe wydatki związane z realizacją projektu


3 kategoria - Roboty budowlane


4 kategoria - Sprzęt i wyposażenie



01 podkategoria - zakup środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych stanowiących część wydatków inwestycyjnych zainstalowanych na stałe w projekcie



02 podkategoria - zakup przenośnych środków trwałych, stanowiących wydatki inwestycyjne, które nie będą na stałe zainstalowane w projekcie



03 podkategoria - koszty (w wysokości odpowiadającej odpisom amortyzacyjnym) związane z wykorzystaniem przenośnych środków trwałych tylko w okresie realizacji projektu (w przypadku, gdy dotyczą jednocześnie kategorii Zarządzanie projektem należy wykazać je w odpowiedniej podkategorii Zarządzania projektem)



04 podkategoria - zakup materiałów nie stanowiących środków trwałych (w przypadku, gdy dotyczą jednocześnie kategorii Zarządzanie projektem należy wykazać je w odpowiedniej podkategorii Zarządzania projektem)



05 podkategoria – zakup wartości niematerialnych i prawnych

5 kategoria - Działania informacyjne i promocyjne

6 kategoria - Niezbędne opłaty i inne obciążenia 

-
zapisy na koncie są dokonywane na podstawie dowodu PK - data sporządzenia taka sama jak data dokonanego wydatku (wykazanego w dowodzie Wyciąg bankowy) i są tożsame (w zakresie rozszerzenia konta 080) z zapisami na koncie bilansowym 080 oraz wartościowo na koniec okresu sprawozdawczego (m-c, kwartał, półrocze, rok) nie mogą się różnić (za wyjątkiem sytuacji, gdy na koniec okresu sprawozdawczego występują zobowiązania do zapłaty na rzecz dostawców).


-
dane z zapisów konta 971 są przenoszone do tabeli nr 13 – Postęp finansowy realizacji projektu.


-
Dokumenty księgowe posiadające zapisy na koncie pozabilansowym 971 i ujęte w księgach rachunkowych przed datą niniejszego zarządzenia, tzn. przed 15.11.2011r., zostaną skorygowane dowodem PK – celem dostosowania zapisów księgowych do obowiązującego sposobu księgowania – w terminie do 31.12.2011r.


Konto 975 - "Wydatki strukturalne"


-
Konto 975 służy do ewidencji wydatków strukturalnych. 


-
Na stronie Wn konta 975 ujmuje się wartość zrealizowanych wydatków strukturalnych według klasyfikacji wydatków strukturalnych.


-
Na stronie Ma księguje się wartość wydatków strukturalnych wg sprawozdania Rb-WSa.


Konto 980 - "Plan finansowy wydatków budżetowych"


-
Konto 980 służy do ewidencji planu finansowego wydatków budżetowych.


Na stronie Wn konta 980 ujmuje się plan finansowy wydatków budżetowych oraz jego zmiany.


Na stronie Ma konta 980 ujmuje się: 



1)
równowartość zrealizowanych wydatków budżetowych;



2)
wartość planu niezrealizowanego i wygasłego.


-
Ewidencja szczegółowa do konta 980 jest prowadzona w szczegółowości planu finansowego wydatków budżetowych. Konto 980 nie wykazuje na koniec roku salda.


Konto 998 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego"


Na stronie Wn konta 998 ujmuje się:



1)
równowartość sfinansowanych wydatków budżetowych w danym roku budżetowym;



2)
równowartość zaangażowanych wydatków, które będą obciążały wydatki roku następnego.


Na stronie Ma konta 998 ujmuje się zaangażowanie wydatków, czyli wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje konieczność dokonania wydatków budżetowych w roku bieżącym.


Ewidencja szczegółowa do konta 998 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego. Na koniec roku konto 998 nie wykazuje salda.


Konto 999 - "Zaangażowanie wydatków budżetowych przyszłych lat"


Konto 999 służy do ewidencji prawnego zaangażowania wydatków budżetowych przyszłych lat.


-
Na stronie Wn konta 999 ujmuje się równowartość zaangażowanych wydatków budżetowych w latach poprzednich, a obciążających plan finansowy roku bieżącego jednostki budżetowej lub plan finansowy niewygasających wydatków przeznaczony do realizacji w roku bieżącym.


Na stronie Ma konta 999 ujmuje się wysokość zaangażowanych wydatków lat przyszłych.


-
Ewidencja szczegółowa do konta 999 prowadzona jest według podziałek klasyfikacyjnych planu finansowego.


-
Na koniec roku konto 999 może wykazywać saldo Ma oznaczające zaangażowanie wydatków budżetowych lat przyszłych.



Załącznik nr 2 do Zarządzenia Wójta 


nr 76/2011 z dnia 15.11.2011r.  


UREGULOWANIA DOTYCZĄCE POPRAWNEGO UDOKUMENTOWANIA WYDATKÓW PONIESIONYCH PRZED 1 CZERWCA 2010R.

DLA REALIZOWANEGO PROJEKTU


„UPORZĄDKOWANIE GOSPODARKI ŚCIEKOWEJ NA TERENIE GMINY KONOPISKA”

Dla wydatków poniesionych przed 1 czerwca 2010r. dokonuje się księgowań, mających na celu uwzględnienie w księgach projektu „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie gminy Konopiska” wartości poszczególnych środków trwałych wg dowodów OT w zakresie zadań: zad 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e – 4 621 204,74 zł, zad 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Konopiska – 425 107,26 zł, zad 3 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec Rększowice etap III – 1 894 902,00 zł. 

Księgowania dokonane są wg następujących dokumentów:


Dokument księgowy 13/01/2011 z dnia 31.01.2011 – Polecenie księgowania


Poz. 42

011-014-2-211-013/800-014
4.621.204,74



Przeksięgowanie wartości brutto zad 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e z ksiąg budżetu do ksiąg projektu

Poz. 43

800-014/071-014-2-211-013
   415.908,48



przeksięgowanie umorzenia dokonanego w księgach budżetu wg 01.01.2011 dla wartości zad 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e do ksiąg projektu

Poz. 44

-----/971-014-002-20000
4.621.204,74


zaksięgowanie wartości zad 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e na koncie pozabilansowym 

Poz. 45

011-014-2-211-017/800-014
1.894.902,00



Przeksięgowanie wartości brutto zad 3 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec Rększowice etap III z ksiąg budżetu do ksiąg projektu


Poz. 46

800-014/071-014-2-211-017
     56.847,04



przeksięgowanie umorzenia dokonanego w księgach budżetu wg 01.01.2011 dla wartości zad 3 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec Rększowice etap III do ksiąg projektu


Poz. 47

-----/971-014-002-20000
1.894.902,00



zaksięgowanie wartości zad 3 Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec Rększowice etap III na koncie pozabilansowym 


Dokument księgowy 14/01/2011 z dnia 31.01.2011 – Polecenie księgowania


Poz. 1

011-014-2-211-015/800-014
   425.107,26



Przeksięgowanie wartości brutto zad 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Konopiska z ksiąg budżetu do ksiąg projektu


Poz. 2

800-014/071-014-2-211-015
     38.259,60



przeksięgowanie umorzenia dokonanego w księgach budżetu wg 01.01.2011 dla wartości zad 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Konopiska do ksiąg projektu


Poz. 3

-----/971-014-002-20000
   425.107,26



zaksięgowanie wartości zad 2 Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Konopiska na koncie pozabilansowym 


Jednocześnie w księgach budżetu wprowadzono takie same zapisy na takich samych kontach tylko z wartościami ujemnymi, co w rezultacie przy sporządzaniu bilansu za 2011r. stosując skonsolidowanie tych dwóch ksiąg rachunkowych nie wpłynie na bilans.


Celem dostosowania zapisów na koncie 971, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia do dnia 31.12.2011r. zostaną dokonane przeksięgowania w zakresie zastosowania rozszerzenia o kategorie i podkategorie wydatków.


Szczegółowe zestawienie kosztów inwestycji w zakresie zadań wyżej wymienionych kształtuje się następująco:


		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e



		Ot 3/2008

		

		

		30.12.2008

		5 048 709,83

		

		

		

		

		

		

		



		Ot 6/2008

		

		

		30.12.2008

		2 422,93

		

		

		

		

		

		

		



		Ot 13/2008 wydzielenie odrębnego śr trwałego - grunt

		31.12.2008

		-8 000,00

		

		

		

		

		

		

		



		razem wartość inwestycji

		

		5 043 132,76

		w tym: podlegające rozliczeniu z Funduszem Spójności

		4 621 204,74

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Lp.

		nr dok (naliczeniowego)

		nr księg

		data wyst. dokumentu

		nazwa towaru lub usługi

		kwota dokumentu brutto

		kwota dokumentu netto

		kwota wydatków na projekt ogółem

		kwota wydatków kwalifikowanych

		 

		kategoria wydatku

		nazwa zadania



		

		

		

		

		

		

		

		 

		w tym VAT

		

		w tym VAT

		

		



		1

		Fa 42/07

		29/06

		04.06.2007

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e - kanalizacja sanitarna FI 200 PCV

		200 000,00

		186 915,89

		200 000,00

		13 084,11

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		 

		 

		 

		 

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e

		200 180,00

		187 084,11

		200 180,00

		13 095,89

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		3

		Fa 55/07

		11/07

		04.07.2007

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e

		400 180,00

		374 000,00

		400 180,00

		26 180,00

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		5

		Fa 64/07

		10/08

		02.08.2007

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e

		519 639,84

		485 644,71

		519 639,84

		33 995,13

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		7

		Fa 73/07

		4/09

		03.09.2007

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e

		400 180,00

		374 000,00

		400 180,00

		26 180,00

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		8

		Fa 79/07

		33/10

		03.10.2007

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e

		400 180,00

		374 000,00

		400 180,00

		26 180,00

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		13

		Fa 101/07

		116/12

		19.12.2007

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e

		2 038 843,85

		1 905 461,54

		2 038 843,85

		133 382,31

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		razem 2007

		4 159 203,69

		3 887 106,25

		4 159 203,69

		272 097,44

		0,00

		0,00

		x

		x



		11

		Fa 13/08

		186/06

		30.06.2008

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz, Łaziec II e

		462 000,01

		378 688,53

		462 000,00

		26 508,20

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		19

		C415003402

		292/12

		06.01.2009

		Energia elektryczna 17/06/2008-31/12/2008

		503,83

		412,98

		1,05

		0,19

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		razem 2008

		462 503,84

		379 101,51

		462 001,05

		26 508,39

		0,00

		0,00

		x

		x



		OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE

		4.621.707,53

		4.266.207,76

		4.621.204,74

		298.605,83

		0,00

		0,00

		x

		x



		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Konopiska



		OT 5/2008

		

		30.12.2008

		425 107,26

		

		

		

		

		

		

		

		



		razem wartość inwestycji

		425 107,26

		w tym: podlegające rozliczeniu z Funduszem Spójności

		

		425 107,26

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Lp.

		nr dok (naliczeniowego)

		nr księg

		data wyst. dokumentu

		nazwa towaru lub usługi

		kwota dokumentu brutto

		kwota dokumentu netto

		kwota wydatków na projekt ogółem

		 

		kwota wydatków kwalifikowanych

		kategoria wydatku

		nazwa zadania



		

		

		

		

		

		

		

		

		w tym VAT

		 

		w tym VAT

		

		



		1

		Fa 96/07

		271/07

		12.12.2007

		Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Wąsosz i Konopiska

		520 000,00

		485 981,31

		425 107,26

		13 084,11

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 2



		razem 2007

		520 000,00

		485 981,31

		425 107,26

		13 084,11

		0,00

		0,00

		x

		x



		OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE

		520 000,00

		485 981,31

		425 107,26

		13 084,11

		0,00

		0,00

		x

		x



		Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec Rększowice etap III



		OT 1/2010

		

		01.04.2010

		2 185 195,41

		

		

		

		

		

		

		

		



		razem wartość inwestycji

		2 185 195,41

		w tym: podlegające rozliczeniu z Funduszem Spójności

		1 894 902,00

		



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		Lp.

		nr dok (naliczeniowego)

		nr księg

		data wyst. dokumentu

		nazwa towaru lub usługi

		kwota dokumentu brutto

		kwota dokumentu netto

		kwota wydatków na projekt ogółem

		kwota wydatków kwalifikowanych

		kategoria wydatku

		nazwa zadania



		

		

		

		

		

		

		

		 

		w tym VAT

		 

		w tym VAT

		

		



		1

		Fa 31/09

		163/09/2009

		23.09.2009

		Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec Rększowice etap III

		860 241,75

		705 116,19

		860 241,75

		155 125,56

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 3



		2

		Fa 36/09

		33/11/2009

		31.10.2009

		Sieć grawitacyjna na zadaniu: Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec Rększowice etap III

		810 622,89

		664 444,99

		810 622,89

		146 177,90

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 3



		3

		Fa 49/09

		159/12/2009

		21.12.2009

		Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec Rększowice etap III

		48 800,00

		40 000,00

		37 498,82

		6 762,08

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 3



		4

		Fa 47/09

		160/12/2009

		21.12.2009

		Budowa kanalizacji sanitarnej z przepompownią ścieków w m. Łaziec Rększowice etap III

		186 538,54

		152 900,44

		186 538,54

		33 638,10

		0,00

		0,00

		Kategoria: roboty budowlane

		Zadanie 3



		razem 2009

		1 906 203,18

		1 562 461,62

		1 894 902,00

		341 703,64

		0,00

		0,00

		x

		x



		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		

		



		OGÓŁEM WYDATKI INWESTYCYJNE

		1 906 203,18

		1 562 461,62

		1 894 902,00

		341 703,64

		0,00

		0,00

		x

		x







