
                                            ZARZĄDZENIE Nr19/2020   

                                          Dyrektora Domu Pomocy Społecznej 

                                                            w Janowicach Wielkich 

                                                             z dnia 15.10.2020 roku 

    

                         

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( Dz.U. z 2020  roku 

poz.568 ze  zm. ) oraz szczególnych ustaleń zawartych w art.40 ustawy z 27 sierpnia 2009 

roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2020 roku poz.284 ze zm. ), obwieszczenie Ministra 

Finansów z 3 lutego 2020 roku w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 

budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polski ( Dz.U. z 2020 roku 

poz.342 ze zm. ) ustala się co następuje : 

   

                                                                      § 1 

W związku z realizacją grantu w ramach projektu „ Przeciwdziałanie wykluczeniu 

społecznemu spowodowanemu przez COVID-19 nr. RDPS09.03,00-02,0022/20 

współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, 

Działanie 9.3 dostęp do wysokiej jakości usług zdrowotnych, Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, którego                                                                      

celem przyznania grantu jest niwelowanie skutków choroby zakaźnej COVID-19 wywołanej 

wirusem SARS-COV-2 w instytucjach opieki całodobowej, wprowadza się do ewidencji 

księgowej dla w/w Projektu : 

- czwartą cyfrę paragrafu która wskazuje źródło finansowania wydatków: 

 cyfrę 7  85 % stosuje się do wydatków finansowanych ze środków europejskich, 

 cyfrę 9  10 % stosuje się do wydatków finansowanych przez budżet państwa, 

 cyfrę 9  5 %  stosuje się do wydatków finansowanych przez budżet województwa 

dolnośląskiego  

 

                                                                      § 2 

Do ewidencji zadań realizowanych w ramach Projektu w zakresie kont księgi głównej 

wprowadza się niżej wymienione konta : 

 134 - konto bankowe COVID-19 

 223 - rozliczenie wydatków COVID-19 

 401 - zakup materiałów i energii COVID-19 

 402 – zakup usług COVID-19  

 405 – wydatki osobowe COVID-19 

                                                                 



                                                               § 3 

Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu powinny być prawidłowo opisane, tak 

aby widoczny był związek wydatku z Projektem oraz zgodnie z wytycznymi projektu              

i umowy o dofinansowanie a mianowicie : 

OPIS FAKTURY 

Umowa o dofinansowanie nr  20/2020/COVID-19 z dnia 13.10.2020 roku 

Projekt pn. Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu spowodowanemu przez COVID-19” 

nr RDPS.09.03.00-02.0022/20  

Opis do faktury nr ……………… z dnia ……………….. 

Numer księgowy faktury …………….. 

Nazwa zadania: Doposażenie stanowisk pracy w podmiotach świadczących usługi w środki 

ochrony indywidualnej i sprzęt niezbędny do walki z epidemią 

 

Wydatki kwalifikowalne w kwocie …………….  PLN   w tym VAT: …………… PLN 

UE 85%   - ……… w tym VAT  -   ……….           

BP 10%    - ……… w tym VAT  -   ………              

BWD 5%  - ……… w tym VAT  -   ………             

   

Wydatki niewchodzące do projektu w kwocie: ……..  PLN, w tym VAT: ……. PLN 

 

Nazwa kategorii kosztu 

Kwota 

wydatków 

kwalifikowalny

ch z faktury 

dla danej 

kategorii 

w tym VAT Dofinansowanie 

    

    

    

    
Suma 

   

 

Wydatek dokonany na podstawie przepisów art. 4 ust. 8 ustawy z 2004 roku Prawo 

Zamówień Publicznych 

Rozliczony wydatek dotyczył czynności zwolnionych podatkiem VAT. 

Sprawdzono pod względem                                               Sprawdzono pod względem             

merytorycznym                                                                  formalnym i rachunkowym                                                                     

 ………………………………                                          …………………………… 

           (data i podpis)                                                                    (data i podpis) 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                        

……………………………….                                          …………………………….. 

           Gł. Księgowy                                                                        Dyrektor                                                            



                                                                      § 4 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównej Księgowej Domu Pomocy Społecznej                      

w Janowicach Wielkich. 

 

                                                                      § 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 15.10.2020 r. 
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