
ZARZĄDZENIE NR 31/2017

STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 29 grudnia 2017 roku

w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową dotyczącą realizacji operacji
„Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

stosownie do umowy Nr 00002-6502-UM0500002/16,

poddziałanie - „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem 

rolnictwa i leśnictwa”

Na podstawie art. 4, art. 8, art. 10 ust. 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku 

(Dz. U. z 2017 poz. 2342 t.j.) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. 

z2017poz. 2077)

Starosta Rawski zarządza, co następuje:

§ 1. Ustala się PLAN KONT oraz zasady rachunkowości dla operacji: „Scalanie gruntów obiektu 
Ścieki”, realizowanej przez Powiat Rawski w imieniu którego zadania projektu realizuje Starostwo Powiatowe 

w Rawie Mazowieckiej, stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przepisy zawarte w niniejszym zarządzeniu stanowią uzupełnienie polityki rachunkowości 
obowiązującej dotychczas w Starostwie Powiatowym w Rawie Mazowieckiej.

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 24/2016 z dnia 31 grudnia 2016roku.

§ 3. Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.201 Ir.

STAROSTA



Załącznik nr 1

PLAN KONT I ZASADY RACHUNKOWOŚCI

dla operacji

„Scalanie gruntów obiektu Ścieki”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 

stosownie do umowy Nr 00002-6502-UM0500002/16,

poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem

rolnictwa i leśnictwa”

1. Wprowadza się ewidencje księgową dla celów operacji poprzez wyodrębnienie kont analitycznych

w powiązaniu z istniejącymi kontami syntetycznymi. Konta otrzymują wyróżnik:

„140” - zakup usług pozostałych - Scalanie gruntów obiektu Ścieki - „430-140”

Wprowadza się ewidencje księgową dla celów operacji poprzez wyodrębnienie zadania. 

Zadanie otrzymuje numer:

„901140” - Scalanie gruntów obiektu Ścieki

Faktury i inne dokumenty będące podstawą wydatku inwestycyjnego księguje się w koszty realizowanej 

operacji - konto 430-901140 w korespondencji z kontem 201 i analityką kontrahenta.
2. Konta bilansowe:

- Konto 402 - 901140 Usługi obce - Starostwo służy do ewidencji kosztów z tytułu usług obcych 

wykonywanych na rzecz działalności podstawowej jednostki. Na stronie Wn konta 402 ujmuje się 

poniesione koszty usług obcych, a na stronie Ma konta 402 ujmuje się zmniejszenie poniesionych kosztów 
oraz na dzień bilansowy przeniesienie kosztów na konto 860.

-Konto 130-07 - Rachunek bieżący - Scalanie gruntów obiektu Ścieki służy do ewidencji stanu środków 
pieniężnych.

Na stronie Ma księguje się wypłaty środków - zapłaty za wykonane usługi, dokonane zakupy itp. zgodnie 

z podziałkami klasyfikacji budżetowej.

Ewidencję operacji prowadzi się następująco:

Dział 010, rozdział 01005 §430 z czwartą cyfrą „8” do ewidencjonowania wydatków refundowanych ze 
środków EFRROW.

Dział 010, rozdział 01005 §430 z czwartą cyfrą „9” do ewidencjonowania wydatków ze środków własnych 
(wkład budżetu państwa).

-Konto 201-0000........- Rozrachunki z odbiorcami - nazwa kontrahenta................................................

-Konto 201-0000........ - Rozrachunki z odbiorcami - nazwa kontrahenta...............................................

służą do ewidencji krajowych rozrachunków z tytułu usług i robót, zgodnie z umową. Na stronie Wn 
księguje się zapłaty w korespondencji z kontem 130-07. Na stronie Ma księguje się zobowiązania zgodnie 

z przedstawionymi fakturami w korespondencji z kontem 430-140. Saldo Wn oznacza stan należności, 
a saldo Ma stan zobowiązań. Konkretny nr będzie nadany z chwilą podpisania stosownych umów.
-Konto 860 Wynik finansowy służy do ustalenia wyniku finansowego jednostki.

STAROSTA


