Zarządzenie wewnętrzne Nr OR.9.2018
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 10 sierpnia 2018 roku
w sprawie: wprowadzenia szczegółowych zasad rachunkowości środków unijnych na
finansowanie Projektów realizowanych w Gminie Dubicze Cerkiewne/ Szkoła Podstawowa
w Dubiczach Cerkiewnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa
Podlaskiego na lata 2014 - 2020 współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w
ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
(tj. Dz. U. z 2016 r., poz. 1047), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.
U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 5 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. z 2013 r., poz. 289),
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniające rozporządzenie w
sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów
jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy
celowych (Dz. U. z 2012 r., poz.121), zarządza się, co następuje:
§ 1.
Wprowadza się szczegółową dokumentację opisującą zasady (politykę) rachunkowości,
instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów, procedury kontroli finansowej
środków otrzymanych na finansowanie Projektów realizowanych w Gminie Dubicze
Cerkiewne / Szkoła Podstawowa w Dubiczach Cerkiewnych w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 współfinansowanych ze
środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w brzmieniu
stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników do przestrzegania i stosowania procedur zawartych w
załączniku do niniejszego zarządzenia.
§ 3.
Kontrolę nad wykonaniem zarządzenia powierza się koordynatorowi projektu.
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 01.01.2018 r.

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia wewnętrznego Nr OR.9.2018
Wójta Gminy Dubicze Cerkiewne
z dnia 10 sierpnia 2018 roku

Polityka rachunkowości dla Projektu współfinansowanego ze środków
Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu
Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020
pn. „Szkoła naszych marzeń”
Postanowienia ogólne
Instrukcja określa zasady rachunkowości oraz zasady kwalifikowania i
dokumentowania wydatków, gromadzenia i przechowywania dokumentacji dotyczącej
projektu ,,Szkoła naszych marzeń’’ dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu
Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na
lata 2014-2020.
Powyższe zasady dotyczą umowy UDA-RPPD.03.01.02-20-0223/16-00 zawartej w Białymstoku
w dniu 09.07.2018 r. pomiędzy Województwem Podlaskim a Gminą Dubicze Cerkiewne.
Kwota dofinansowania otrzymana na realizację projektu przez Gminę Dubicze Cerkiewne to
528 474,29 zł (słownie: pięćset dwadzieścia osiem tysięcy czterysta siedemdziesiąt cztery złote
29/100), nie więcej niż 95% całkowitych wydatków kwalifikowalnych.
Projekt realizowany jest przez jednostkę budżetową - Szkołę Podstawową w Dubiczach
Cerkiewnych.
Wydatki budżetowe będą realizowane przez Szkołę Podstawową w Dubiczach Cerkiewnych z
wyodrębnionego konta bankowego o numerze 77 8071 0006 0010 1938 2000 0050. Do
dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na wyżej wymienionym rachunku
bankowym upoważnione są osoby zgodnie z kartami wzorów podpisów.

Ewidencja księgowa dotycząca realizacji Projektu
Księgi rachunkowe prowadzone są w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych
zgodnie z ustalonym planem kont Zarządzeniem wewnętrznym Nr 9.2010 Wójta Gminy
Dubicze Cerkiewne z dnia 20.12.2010 tj. poprzez realizację wydatków z wyodrębnionego
rachunku bankowego oraz stosowanie oznaczenia paragrafów dla wydatków z czwartą cyfrą
"7" dla środków EFS i „9” dla środków krajowych. Do ewidencji środków pieniężnych
otrzymanych na realizację projektu służy konto 130-3. Do ewidencji rozrachunków i roszczeń
w zespole 2 kont syntetycznych służą konta 223.
Prowadzenie odrębnej ewidencji księgowej, o której mowa w § 25 ust 1 Umowy nr
UDA-RPPD.03.01.02-20-0223/16-00 realizowane jest na niżej wymienionych kontach:

Wykaz kont, na których ewidencjonuje się operacje związane z realizacją
Projektu ,, Szkoła naszych marzeń":
Konto syntetyczne

Nazwa konta syntetycznego

013

Pozostałe środki trwałe

072

Umorzenie pozostałych środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych

3

130-3

Rachunek bieżący jednostki

4

201

Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami

5

223

Rozliczenie wydatków budżetowych

6

225

Rozrachunki z budżetami

7

229

Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

8

231

Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

9

401

Zużycie materiałów i energii

10

404

Wynagrodzenia

11

405

Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia

12

800

Fundusz jednostki

13

860

Wynik finansowy

14

920

Wkład własny niepieniężny

998

Zaangażowanie wydatków budżetowych roku
bieżącego

Lp.
1
2

15

Opis kont dotyczących realizowanego projektu
Konto 013 Pozostałe środki trwałe
Konto 013 służy do ewidencji stanu oraz zwiększeń i zmniejszeń wartości początkowej pozostałych
środków trwałych, niepodlegających ujęciu na kontach 011, 014, 016, wydanych do używania na
potrzeby działalności podstawowej jednostki Urzędu Gminy Dubicze Cerkiewne lub działalności
finansowo wyodrębnionej, które podlegają umorzeniu w pełnej wartości w miesiącu wydania do
używania.
Na stronie Wn konta 013 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Ma - zmniejszenia stanu i wartości
początkowej pozostałych środków trwałych znajdujących się w używaniu, z wyjątkiem umorzenia
ujmowanego na koncie 072.

Na stronie Wn konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) środki trwałe przyjęte do używania z zakupu lub inwestycji,
2) nadwyżki środków trwałych w używaniu,
3) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych.
Na stronie Ma konta 013 ujmuje się w szczególności:
1) wycofanie środków trwałych z używania na skutek likwidacji, zniszczenia lub zużycia, sprzedaży,
nieodpłatnego przekazania oraz zdjęcia z ewidencji syntetycznej,
2) ujawnione niedobory środków trwałych w używaniu.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 013 prowadzona jest w postaci ksiąg inwentarzowych.
Konto 013 może wykazywać saldo Wn, które wyraża wartość środków trwałych znajdujących się w
używaniu w wartości początkowej.
W ramach projektu przyjmowane na stan są pozostałe środki trwałe o wartości 350,00 zł.
Konto 071 - Umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych
Konto 071 służy do ewidencji zmniejszeń wartości początkowej środków trwałych oraz wartości
niematerialnych i prawnych, które podlegają umorzeniu według stawek amortyzacyjnych stosowanych
przez jednostkę.
Odpisy umorzeniowe są dokonywane w korespondencji z kontem 400.
Na stronie Ma konta 071 ujmuje się zwiększenia, a na stronie Wn - zmniejszenia umorzenia wartości
początkowej środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych.
Ewidencję szczegółową do konta 071 prowadzi się według zasad podanych w wyjaśnieniach do kont
011 i 020. Do kont 011, 020 i 071 można prowadzić wspólną ewidencję szczegółową.
Konto 071 może wykazywać saldo Ma, które wyraża stan umorzenia wartości środków trwałych oraz
wartości niematerialnych i prawnych.

Konto 130 - Rachunek bieżący jednostki (na potrzeby projektu wyodrębniono rachunek o
numerze 130-3)
Konto 130-3 służy do ewidencji środków pieniężnych otrzymanych z organu prowadzącego na
realizację zadań z funduszy pomocowych, w zakresie których umowa lub przepis określają
konieczność wydzielenia środków pomocowych na odrębnym rachunku bankowym.
Po stronie Wn konta 130-3 ujmuje się wpływy środków, a po stronie Ma konta 130-3 wypłaty
środków. Konto 130-3 może wykazywać saldo Wn, które oznacza stan środków pochodzących
z funduszy pomocowych na wyodrębnionych rachunkach bankowych.
Konto 201 (kontrahent) – Rozrachunki z dostawcami i odbiorcami
Konto 201 służy do ewidencji rozrachunków z dostawcami i odbiorcami.

Konto 223 Rozliczenie wydatków projektu
Konto 223 służy do ewidencji rozliczeń wydatków dokonywanych przez jednostkę ze środków
funduszy pomocowych lub innych środków, z których dokonane wydatki podlegają refundacji

ze środków funduszy pomocowych, a w szczególności z budżetu Unii Europejskiej albo ze
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.
Po stronie Wn 223 ujmuje się w ciągu roku budżetowego okresowe przeniesienie
zrealizowanych wydatków w korespondencji z kontem 800, zwrot środków pieniężnych
niewykorzystanych do końca roku na wydatki do organu prowadzącego w korespondencji z
kontem 130-3. Saldo Wn oznacza - zwrot niewykorzystanych środków funduszy pomocowych.
Na stronie Ma 223 ujmuje się środki otrzymane na pokrycie wydatków dokonywanych przez
jednostkę na realizację programu oraz przeznaczonych dla innych jednostek, w
korespondencji z kontem 130-3. Saldo Ma oznacza stan środków otrzymanych z funduszy
pomocowych lub innych na wyodrębnione rachunki jednostki, lecz jeszcze niewykorzystanych
na pokrycie wydatków .
Konto 225 – Rozrachunki z budżetami

Konto 225 służy do ewidencji rozrachunków z US z tytułu podatków potrąconych od
wynagrodzeń pracowników. Na stronie n konta 225 ujmuje się nadpłaty oraz wpłaty do US, a
na koncie Ma – zobowiązania wobec US z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób
fizycznych. Ewidencja szczegółowa do konta 225 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
należności i zobowiązań z tytułu zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych. Konto
225 może mieć dwa salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań
wobec budżetów.
Konto 229 – Pozostałe rozrachunki publicznoprawne

Konto 229 służy do ewidencji, innych niż z budżetami, rozrachunków publicznoprawnych, a w
szczególności z tytułu ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych. Na stronie Wn konta 229
ujmuje się należności oraz spłatę i zmniejszenie zobowiązań, a na stronie Ma – zobowiązania,
spłatę i zmniejszenie należności z tytułu rozrachunków publicznoprawnych. Ewidencja
szczegółowa prowadzona do konta 229 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanu
należności i zobowiązań według tytułów rozrachunków oraz podmiotów, z którymi są
dokonywane rozliczenia. Konto 229 może wykazywać dwa salda. Saldo Wn oznacza stan
należności, a w saldo Ma – stan zobowiązań.
Konto 231 – Rozrachunki z tytułu wynagrodzeń

Konto 231 służy do ewidencji rozrachunków z pracownikami i innymi osobami fizycznymi z
tytułu wypłat wynagrodzeń związanych z realizacją projektu ,,Szkoła naszych marzeń’’. Na
stronie Wn konta 231 ujmuje się w szczególności wypłaty pieniężne lub przelewy
wynagrodzeń oraz potrącenia wynagrodzeń obciążające pracownika. Na stronie Ma konta 231
ujmuje się zobowiązania jednostki z tytułu wynagrodzeń. Ewidencja szczegółowa prowadzona
do konta 231 powinna zapewnić możliwość ustalenia stanów należności i zobowiązań z tytułu
wynagrodzeń i świadczeń zaliczanych do wynagrodzeń. Konto 231 może wykazywać dwa
salda. Saldo Wn oznacza stan należności, a saldo Ma – stan zobowiązań jednostki z tytułu
wynagrodzeń.
Konto 401 – Zużycie materiałów i energii
Konto 401 służy do ewidencji kosztów zużycia materiałów i energii na cele działalności podstawowej,
pomocniczej i ogólnego zarządu.

Na stronie Wn konta 401 ujmuje się poniesione koszty z tytułu zużycia materiałów i energii, a na stronie
Ma konta 401 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów z tytułu zużycia materiałów i energii oraz
na dzień bilansowy przeniesienie salda poniesionych w ciągu roku kosztów zużycia materiałów i energii
na konto 860.
Do konta 401 prowadzi się ewidencję szczegółową według klasyfikacji budżetowej.
Na stronie Wn konta ujmuje się poniesione koszty z ww. tytułów, a na stronie Ma ujmuje się
zmniejszenie poniesionych kosztów oraz na dzień bilansowy - przeniesienie kosztów z tego tytułu na
konto 860.
Konto 404 – Wynagrodzenia
Konto 404 służy do ewidencji kosztów z tytułu wynagrodzeń z pracownikami w celu realizacji projektu.
Na stronie Wn konta ujmuje się kwotę należnego wynagrodzenia brutto. Na stronie Ma księguje się
korekty uprzednio zaewidencjonowanych kosztów działalności podstawowej z tytułu wynagrodzeń
oraz na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Konto 405 – Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia
Konto 405 służy do ewidencji kosztów z tytułu różnego rodzaju świadczeń na rzecz pracowników, które
nie są zaliczane do wynagrodzeń. Na stronie Wn konta 405 ujmuje się poniesione koszty z tytułu
ubezpieczeń społecznych i świadczeń na rzecz pracowników. Na stronie Ma konta ujmuje się
zmniejszenie tych kosztów, a na dzień bilansowy przenosi się je na konto 860.
Konto 800 – Fundusz jednostki
Konto 800 służy do ewidencji równowartości majątku trwałego i obrotowego jednostki i ich zmian.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się zmniejszenia funduszu, a na stronie Ma - jego zwiększenia, zgodnie
z odrębnymi przepisami regulującymi gospodarkę finansową jednostki.
Na stronie Wn konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, straty
bilansowej roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania budżetowego, zrealizowanych dochodów
budżetowych z konta 222;
3) przeksięgowanie, w końcu roku obrotowego, dotacji z budżetu i środków budżetowych
wykorzystanych na inwestycje z konta 810;
4) różnice z aktualizacji środków trwałych, w korespondencji z kontem 011;
5) wartość sprzedanych i nieodpłatnie przekazanych środków trwałych i inwestycji,
w korespondencji z kontem 011, 020, 080.
6) wartość pasywów przejętych od zlikwidowanych jednostek, w korespondencji z kontem 015.
7) wartość aktywów przekazanych w ramach centralnego zaopatrzenia.
Na stronie Ma konta 800 ujmuje się w szczególności:
1) przeksięgowanie, w roku następnym pod datą przyjęcia sprawozdania finansowego, zysku
bilansowego roku ubiegłego z konta 860;
2) przeksięgowanie, pod datą sprawozdania finansowego, zrealizowanych wydatków
budżetowych z konta 223;
3) wpływ dotacji i środków przeznaczonych na finansowanie inwestycji, w korespondencji z
kontem 810;
4) różnice z aktualizacji środków trwałych, w korespondencji z kontem 011;
5) nieodpłatne otrzymanie środków trwałych i inwestycji, w korespondencji z kontem 011, 020,
080.
6) Wartość aktywów przejętych od zlikwidowanych jednostek.
Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 800 zapewnia możliwość ustalenia przyczyn zwiększeń i
zmniejszeń wyodrębnionych funduszy: obrotowego, inwestycyjnego, środków trwałych i finansowego.

Konto 800 wykazuje na koniec roku saldo Ma, które oznacza stan funduszu jednostki.
Konto 860 – Wynik finansowy
Konto 860 służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki. W końcu roku obrotowego na stronie Wn
konta 860 ujmuje się sumę poniesionych kosztów w korespondencji z kontami zespołu 4, kosztów
operacji finansowych w korespondencji z kontem 751, oraz pozostałych kosztów operacyjnych w
korespondencji z kontem 761. Na stronie Ma konta 860 ujmuje się w końcu roku obrotowego sumę
uzyskanych przychodów, w korespondencji z poszczególnymi kontami zespołu 7. Saldo konta 860
wyraża na koniec roku obrotowego wynik finansowy jednostki, saldo Wn – stratę netto, saldo Ma –
zysk netto. Saldo przenoszone w roku następnym na konto 800.
Konto 920 – Rozliczenie wkładu własnego niepieniężnego

Do celów projektu pn. ,,Szkoła naszych marzeń’’ wprowadza się konto pozabilansowe o
numerze 920 pod nazwą ,,Rozliczenie wkładu własnego niepieniężnego’’. Zapisy na tym koncie
będą podstawą do rozliczania wkładu własnego niepieniężnego przy sporządzaniu wniosku o
płatność.
Konto 998 - Zaangażowanie wydatków budżetowych roku bieżącego

Na koncie Wn 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 budżetowych, na które składają
się:










zaangażowanie będące efektem umów, decyzji i innych postanowień z lat
poprzednich, które będą realizowane i spowodują konieczność dokonania wydatków
w roku bieżącym,
nieopłacone zobowiązania z roku poprzedniego wymagające dokonania wydatków w
roku bieżącym,
wartość umów, decyzji i innych postanowień, których wykonanie spowoduje
konieczność dokonania wydatków w roku bieżącym,
zwiększenie wartości umów, ale tylko do wysokości kwot przewidzianych na dany cel
w planie finansowym wydatków,
drobne zakupy powodujące równoczesne występowanie zaangażowania i wykonania
wydatków.
Przyjęto zasadę, iż zapisów na koncie 998 dokonuje się jednostronnie, a wszelkie
korekty lub zmiany umów ujmuje się po tej samej stronie zapisem czerwonym. Na
koniec roku na stronie Wn konta 998 należy zaksięgować dwie pozycje:
równowartość wydatków wykonanych w danym roku budżetowym,
różnicę między sumą zaangażowania wykazanego na stronie Ma konta 998 a
równowartością wydatków wykonanych w danym roku budżetowym. Różnica ta w
całości lub w części zostaje uwzględniona w planie finansowym roku następnego i na
początku roku zaksięgowana na stronie Ma konta 998.

Księgowość analityczną projektu „Szkoła naszych marzeń” prowadzona jest w rozbiciu
na zadania zgodne z budżetem projektu i w pełnej klasyfikacji budżetowej
(rozdział 80195):
Numer zadania z
programu
,,Rachunkowość
Budżetowa’’

ID Zadania

624

3.1.2.10 - 1

625
626
627
628
629
630



3.1.2.10 - 2
3.1.2.10 - 3
3.1.2.10 - 4
3.1.2.10 - 5
3.1.2.10 - 6
3.1.2.10 - 7

Nazwa
Szkoła naszych marzeń – Zadanie 1 –
Doposażenie pracowni przedmiotowych
Szkoła naszych marzeń – Zadanie 2 – Szkolenie
metodyczne dla nauczycieli
Szkoła naszych marzeń – Zadanie 3 – Szkolenie
cyfrowe dla nauczycieli
Szkoła naszych marzeń – Zadanie 4 – Wsparcie
metodyczno-cyfrowe
Szkoła naszych marzeń – Zadanie 5 – Zajęcia
edukacyjne dla uczniów
Szkoła naszych marzeń – Zadanie 6 – Zajęcia
naukowo-techniczne dla uczniów
Szkoła naszych marzeń – Koszty pośrednie

Opis dokumentów finansowych

Wydatki związane z personelem realizowane są na podstawie zatwierdzonych do wypłaty
dokumentów płacowo-kadrowych wraz z wyciągami z konta potwierdzającymi dokonanie
przelewu. W/w wydatki są realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego po
otrzymaniu środków z Województwa Podlaskiego. Wydatki realizowanie przed otrzymaniem
środków z Województwa Podlaskiego ponoszone są z rachunku budżetu gminy.
Wydatki dotyczące beneficjentów ostatecznych oraz inne wydatki realizowane są na
podstawie faktur i /lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej wraz z
wyciągami z konta potwierdzającymi dokonanie przelewu lub innymi dowodami płatności.
Ww. wydatki są realizowane z wyodrębnionego rachunku bankowego, zasilanego przez
Grantobiorcę.
Faktury i/lub inne dokumenty o równoważnej wartości dowodowej dla zrealizowanych
wydatków powinny zawierać;
- opis wydatku, zgodny z wytycznymi do umowy;
- data i podpis osoby uprawnionej do sprawdzania dokumentów pod względem
merytorycznym, pod względem gospodarności, legalności i celowości operacji gospodarczej
oraz sprawdzania zgodności z procedurami wynikającymi z ustawy o zamówieniach
publicznych;
- data i podpis osoby uprawnionej do sprawdzania pod względem formalno - rachunkowym;
- data i podpis osoby uprawnionej do zatwierdzania dokonania wypłaty.
Oryginały ww., faktur i/lub innych dokumentów o równoważnej wartości dowodowej dla
zrealizowanych wydatków związanych z realizacją projektu wraz z wyciągami z konta

potwierdzającymi dokonanie przelewu lub innymi dowodami płatności, przechowywane
są w Urzędzie Gminy w Dubiczach Cerkiewnych.
Przelewy/płatności dotyczące Projektu dokonywane są w systemie HOME BANKING
Potwierdzeniem dokonania przelewu/zapłaty jest - wyciąg bankowy z konta potwierdzający
dokonanie przelewu.
Księgi rachunkowe prowadzone są przy użyciu systemu komputerowego U.I. INFO-SYSTEM
autorstwa firmy Roman i Tadeusz Groszek sp. j. ul. Piłsudskiego 31 lok. 240, 05-120 Legionowo.
System księgowy spełnia wymogi art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.
Każdy użytkownik programu komputerowego posiada indywidualne hasła zabezpieczające
dostęp do wprowadzanych danych.
Przechowywanie dokumentów związanych z realizacją Projektu.
1. Oryginały umowy podpisanej z Grantodawcą przechowywany jest u Grantobiorcy
oraz Realizatora Projektu.
2. Oryginały korespondencji prowadzonej z Grantodawcą i Grantobiorcą przechowywane
są w urzędzie gminy.
3. Oryginały sprawozdań oraz wszelkie dokumenty potwierdzające monitorowanie
przebiegu realizacji projektu przechowywane są w Urzędzie Gminy.
4. Oryginały wniosków o płatność wraz z załączonymi do wniosków potwierdzonymi za
zgodność z oryginałem kopie faktur lub innych dokumentów księgowych o
równoważnej wartości dowodowej wraz z dowodami zapłaty, o których mowa w
rozdziale II niniejszego dokumentu,, przechowywane są w urzędzie gminy.
5. Oryginały dokumentów finansowych o którym mowa w rozdziale II niniejszego
dokumentu, przechowywane są w urzędzie gminy z zachowaniem prowadzenia
wyodrębnionej ewidencji księgowej Projektu zgodnie z § 25 umowy, w następujący
sposób:
a) prowadzony jest jeden dziennik główny z zachowaniem ciągłości numeracji i
chronologii wszystkich zarejestrowanych zdarzeń, w tym zdarzeń związanych z
realizacja Projektu.
b) prowadzone są księgi pomocnicze (konta analityczne) odrębnie dla realizowanego
projektu, z oznaczeniem umożliwiającym identyfikację kont występujących w
projekcie;
c) oryginały dokumentów przechowuje się w odrębnym podzbiorze księgowym segregatorze oznaczonym nazwą Projektu i numerem umowy, zgodnie z zasadami
promocji Projektu - zawierającymi zamknięty spis zbioru.
Wójt Gminy Dubicze Cerkiewne
Leon Małaszewski

