
Zarządzenie Nr 45.2021
Wójta Gminy Przystajń

Z dnia 12 kwietnia 2021 r.

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 
2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla Gminy Przystajń i 
Urzędu Gminy Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi 
realizowanej przez Urząd Gminy Przystajń 

Na  podstawie  §  16  ust.1  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  i  Finansów  z  dnia  13 
września 2017 r. w sprawie 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 2020 r. poz.342) oraz 
w  związku  z  art.  65  ust.11-13  ustawy  z  dnia  31  marca  2020  r.  o  zmianie  ustawy  o 
szczególnych  rozwiązaniach  związanych  z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem 
i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych  oraz  wywołanych  nimi  sytuacji 
kryzysowych oraz niektórych innych ustaw, art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 217 ze zm.) zarządzam, co następuje :

§ 1

W Zarządzeniu  Nr 8/2018 Wójta  Gminy Przystajń  z dnia 22 stycznia 2018 r.  w sprawie 
wprowadzenia  zasad  (polityki)  rachunkowości  dla  Gminy  Przystajń  i  Urzędu  Gminy 
Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd 
Gminy Przystajń wprowadza się zasady tj. politykę rachunkowości dla zadań finansowanych: 
1/ w ramach środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w brzmieniu:

a) Załącznika Nr 1 dla jednostek Gmina Przystajń i Urząd Gminy Przystajń,
b)  Załącznika Nr 2 dla Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni,

2/ w ramach środków z Funduszu Dróg Samorządowych w brzmieniu:
a) Załącznika Nr 3 dla jednostek Gmina Przystajń i Urząd Gminy Przystajń,

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r.

Wójt Gminy Przystajń 

        Henryk Mach



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
Nr 45.2021 Wójta Gminy Przystajń
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zasady ewidencji księgowej dla potrzeb realizacji zadań w ramach środków 
pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

§ 1
1. Celem prowadzonej ewidencji  i  rozliczenia środków na realizację zadań finansowanych ze 

środków  Funduszu  Przeciwdziałania  Covid-19  w  tym  Rządowego  Funduszu  Inwestycji 
Lokalnych, zwanym dalej „Programem” wprowadza się zasady ewidencji tych środków.

2. Postanowieni  niniejszego  zarządzenia  nie  naruszają  zasad  Polityki  rachunkowości 
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w 
sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla gminy Przystajń i Urzędu Gminy 
Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd 
Gminy Przystajń

3. Ewidencja i rozliczenie środków w ramach Programu odbywa się w ramach przyjętej przez 
Urząd Gminy w Przystajni polityki rachunkowości.

§ 2
1. Księgi rachunkowe prowadzi się w programie komputerowym Progman Finanse Premium + 

poprzez wydzielenie kont dla Programu w okresie jego trwania.
2. Zostaje  wprowadzona  wyodrębniona  ewidencja  księgowa  dla  celów  realizacji  Programu 

poprzez  wyodrębnienie  dodatkowych  kont  syntetycznych  i  analitycznych.  Dla  wszystkich 
kont  syntetycznych  i  analitycznych  potrzebnych  do  ewidencji  operacji  gospodarczych 
związanych  z  realizacja  Programu  wprowadza  się  w  systemie  finansowo-księgowym 
dodatkowy  KOD księgowy,  który umożliwi czytelne księgowanie operacji  gospodarczych, 
finansowych  oraz  sporządzenie  indywidualnych  zestawień  i  pozostałych  dokumentów 
księgowych związanych z Programem. Przykładowo:

Kod XXRFILX-  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych transza 1 - „Przebudowa 
drogi gminnej nr 678002 S w miejscowości Kuźnica Stara”
Kod XXRFILX-  Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych transza 1-  „Przebudowa 
drogi  gminnej nr 678036 S w miejscowości Bór Zajaciński”
Kod  XXRFILX-   Rządowy  Fundusz  Inwestycji  Lokalnych  transza  2  -  „Poprawa 
zaopatrzenia w wodę pitną dla południowej części Gminy Przystajń”
Kod  XXFCX  –  Fundusz  Przeciwdziałania  Covid-19  –  koordynator  punktu 
informacyjnego ds. szczepień
Kod XXFCX – Fundusz Przeciwdziałania Covid-19 - transport na szczepienie
Kod XXRFILX- Rządowy Fundusz Inwestycji  Lokalnych transza 3 - „Rozbudowa 
sieci wodociągowej od miejscowości Stany w kierunku miejscowości Ługi-Radły”

Przykład konta analitycznego do celów Programu :
201-72-600-60016-6050-0001-72RFIL1

Oznaczenie rozwinięcia kont analitycznych
Maska konta analitycznego : XXX-XX-XXX-XXXXX-XXXX-KKKK-XXXXXXX,



 gdzie :
 XXX – numer syntetyczny konta
XX – źródło finansowania lub  zadanie 
XXX –  dział
XXXXX-  rozdział

             XXXX –  paragraf
             XXXX – dodatkowa analityka
             XXXXXXX –kod księgowy  Programu 
         

Maska konta z klasyfikacją budżetową dotyczy tylko kont zapewniających wykonanie 
obowiązków  sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów.

3. Kod księgowy o którym mowa stosuje się do wszystkich kont syntetycznych i analitycznych 
stosowanych przez Gminę Przystajń i Urząd Gminy Przystajń, na których będą dokonywane 
operacje związane z tym Programem.

4. Przez operacje związane z realizacją Programu rozumie się wszystkie operacje związane z 
gromadzeniem środków zewnętrznych na jego finansowanie, operacje związane z 
wydatkowaniem – w sposób wyodrębniony prowadzone jest w jednostce realizującej ten 
Program – Urząd Gminy Przystajń.

5. Środki otrzymane na realizację Programu gromadzi się na wyodrębnionych rachunkach 
bankowych w Banku Spółdzielczym Krzepice oddział Przystajń otwartych specjalnie na ten 
cel:
a) dla środków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (wydatki majątkowe) o 

numerze : 56 8250 1039 2003 0300 0012 0037.
b) dla środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (wydatki bieżące) o numerze 61 

8250 1039 2003 0300 0012 0044.
6. Wydatki w ramach środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 są realizowane są przez 

Urząd Gminy Przystajń poprzez wydzielone na ten cel rachunki bankowe o których mowa w 
pkt. 5.



Załącznik Nr 2 do Zarządzenia 
Nr 45.2021 Wójta Gminy Przystajń
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zasady ewidencji księgowej dla potrzeb realizacji programu pn. „Wspieraj Seniora” 
w ramach środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19

§ 1
1. Celem  prowadzonej  ewidencji  i  rozliczenia  środków  na  realizację  programu  „Wspieraj  

Seniora”  realizowanego  ze  środków  Funduszu  Przeciwdziałania  Covid-19,  zwanym  dalej 
„Programem” wprowadza się zasady ewidencji tych środków.

2. Postanowieni  niniejszego  zarządzenia  nie  naruszają  zasad  Polityki  rachunkowości 
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w 
sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla gminy Przystajń i Urzędu Gminy 
Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd 
Gminy Przystajń

3. Ewidencja i rozliczenie środków w ramach Programu odbywa się w ramach przyjętej przez 
Urząd Gminy w Przystajni polityki rachunkowości

§ 2
1. Księgi  rachunkowe  prowadzi  się  w  programie  komputerowym  DDJ  FINANSE  poprzez 

wydzielenie kont dla Programu w okresie jego trwania czyli od 01.01.2021 do momentu jego 
zakończenia

2. Zostaje  wprowadzona  wyodrębniona  ewidencja  księgowa  dla  celów  realizacji  Programu 
poprzez  wyodrębnienie  dodatkowych  kont  syntetycznych  i  analitycznych.  Dla  wszystkich 
kont  syntetycznych  i  analitycznych  potrzebnych  do  ewidencji  operacji  gospodarczych 
związanych  z  realizacja  Programu  wprowadza  się  w  systemie  finansowo-księgowym 
dodatkowy  KOD księgowy o symbolu  COV-WS oraz cyfry 13,  który umożliwi czytelne 
księgowanie  operacji  gospodarczych,  finansowych  oraz  sporządzenie  indywidualnych 
zestawień i pozostałych dokumentów księgowych związanych z Programem

Przykład konta analitycznego do celów Programu : 404-13-852-85295-4010-COV-WS 

Oznaczenie rozwinięcia kont analitycznych
Maska konta analitycznego : XXX-XX-XXX-XXXXX-XXXX-XXX-XX, gdzie :
                                                          XXX – oznacza konto

                         XX – oznacza cyfrę Programu - (13)
                                                          XXX – oznacza dział
                                                          XXXXX- oznacza rozdział
                                                          XXXX – oznacza paragraf
                                                          XXX – symbol Programu - (COV)
                                                          XX – nazwa Programu – (WS)

3. Kod księgowy o którym mowa stosuje się do wszystkich kont syntetycznych i analitycznych 
stosowanych prze Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni, na których będą 
dokonywane operacje związane z tym Programem.



4. Przez operacje związane z realizacją Programu rozumie się wszystkie operacje związane z 
gromadzeniem środków zewnętrznych na jego finansowanie, operacje związane z 
wydatkowaniem – w sposób wyodrębniony prowadzone jest w jednostce realizującej ten 
Program – w Gminnych Ośrodku Pomocy Społecznej w Przystajni.

5. Środki otrzymane na realizację Programu gromadzi się na wyodrębnionym rachunku 
bankowym w Banku Spółdzielczym Krzepice oddział Przystajń otwartym specjalnie na ten cel 
o numerze : 88 8250 1039 2003 0300 0012 0043

6. Wydatki realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Przystajni poprzez 
wydzielony na ten cel rachunek bankowy Nr 69 8250 1039 2003 0300 2134 0105 , specjalnie 
dla realizacji tego Programu w jednostce GOPS.



Załącznik Nr 3 do Zarządzenia 
Nr 45.2021 Wójta Gminy Przystajń
z dnia 12 kwietnia 2021 r.

Zasady ewidencji księgowej dla potrzeb realizacji zadań w ramach środków 
pochodzących z Funduszu Dróg Samorządowych

1. Celem prowadzonej ewidencji  i  rozliczenia środków na realizację zadań finansowanych ze 
środków Funduszu Dróg Samorządowych, zwanym dalej „Funduszem” wprowadza się zasady 
ewidencji tych środków.

2. Postanowieni  niniejszego  zarządzenia  nie  naruszają  zasad  Polityki  rachunkowości 
wprowadzonej Zarządzeniem Nr 8/2018 Wójta Gminy Przystajń z dnia 22 stycznia 2018 r. w 
sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla gminy Przystajń i Urzędu Gminy 
Przystajń oraz jednostek obsługiwanych w ramach wspólnej obsługi realizowanej przez Urząd 
Gminy Przystajń z późniejszymi zmianami.

3. Ewidencja i rozliczenie środków w ramach Funduszu odbywa się w ramach przyjętej przez 
Urząd Gminy w Przystajni polityki rachunkowości.

§ 2
1. Księgi rachunkowe prowadzi się w programie komputerowym Progman Finanse Premium + 

poprzez wydzielenie kont dla Funduszu w okresie jego trwania.
2. Zostaje  wprowadzona  wyodrębniona  ewidencja  księgowa  dla  celów  realizacji  Funduszu 

poprzez  wyodrębnienie  dodatkowych  kont  syntetycznych  i  analitycznych.  Dla  wszystkich 
kont  syntetycznych  i  analitycznych  potrzebnych  do  ewidencji  operacji  gospodarczych 
związanych  z  realizacja  Funduszu  wprowadza  się  w  systemie  finansowo-księgowym 
dodatkowy  KOD księgowy,  który umożliwi czytelne księgowanie operacji  gospodarczych, 
finansowych  oraz  sporządzenie  indywidualnych  zestawień  i  pozostałych  dokumentów 
księgowych związanych z Funduszem. Przykładowo:

Kod XXFDSX-  Fundusz Dróg Samorządowych -  „Przebudowa drogi  gminnej  nr 
678002 S w miejscowości Kuźnica Stara”

Przykład konta analitycznego do celów Funduszu :
201-72-600-60016-6050-0001-72FDS1

Oznaczenie rozwinięcia kont analitycznych
Maska konta analitycznego : XXX-XX-XXX-XXXXX-XXXX-KKKK-XXXXXXX,
 gdzie :
 XXX – numer syntetyczny konta
XX – źródło finansowania lub  zadanie 
XXX –  dział
XXXXX-  rozdział

             XXXX –  paragraf
             XXXX – dodatkowa analityka
             XXXXXXX –kod księgowy  Funduszu 
         

Maska konta z klasyfikacją budżetową dotyczy tylko kont zapewniających wykonanie 
obowiązków  sprawozdawczych wynikających z odrębnych przepisów.



3. Kod księgowy o którym mowa stosuje się do wszystkich kont syntetycznych i analitycznych 
stosowanych przez Gminę Przystajń i Urząd Gminy Przystajń, na których będą dokonywane 
operacje związane z tym Funduszem.

4. Przez operacje związane z realizacją Funduszu rozumie się wszystkie operacje związane z 
gromadzeniem środków zewnętrznych na jego finansowanie, operacje związane z 
wydatkowaniem – w sposób wyodrębniony prowadzone jest w jednostce realizującej ten 
Fundusz – Urząd Gminy Przystajń.

5. Środki otrzymane na realizację Funduszu gromadzi się na wyodrębnionych rachunkach 
bankowych w Banku Spółdzielczym Krzepice oddział Przystajń otwartych specjalnie na ten 
cel.

6. Wydatki w ramach środków Funduszu Dróg Samorządowych są realizowane są przez Urząd 
Gminy Przystajń poprzez wydzielone na ten cel rachunki bankowe o których mowa w pkt. 5.


