


ZZaa cczznniikk nnrr 11..
          do Zarz dzenia Nr 3311/2009 

          z dnia 16 marca 2009 r. 
 

PPrroocceedduurryy rreeaalliizzaaccjjii ii rroozzlliicczzaanniiaa pprroojjeekkttóóww wwssppóó ffiinnaannssoowwaannyycchh rrooddkkaammii
ppoocchhooddzz ccyymmii zz bbuudd eettuu UUnniiii EEuurrooppeejjsskkiieejj oorraazz nniieeppooddlleeggaajj ccyymmii zzwwrroottoowwii

rrooddkkaammii zz ppoommooccyy uuddzziieellaanneejj pprrzzeezz ppaa ssttwwaa EEFFTTAA ii iinnnnyymmii rrooddkkaammii
bbeezzzzwwrroottnnyymmii zz zzaaggrraanniiccyy

§ 1.Wydatki ze rodków publicznych mog  by  ponoszone na cele i w wysoko ciach ustalonych  
w uchwale bud etowej.  

Wydatki ze rodków publicznych powinny by  dokonywane: 

a) w sposób celowy i oszcz dny, z zachowaniem zasady uzyskiwania najlepszych efektów  
z danych nak adów, 

b) w sposób umo liwiaj cy terminow  realizacj  zada , 

c) w wysoko ci i terminach wynikaj cych z wcze niej zaci gni tych zobowi za . 

§ 2. Wójt Gminy opracowuj c projekt bud etu i przedstawia za o enia kierunków dzia ania Gminy na 
kolejny rok bud etowy okre laj c projekty planowane do realizacji oraz  mo liwo ci finansowe Gminy  
w zakresie pozyskania dochodów i przychodów na ich realizacj . 

§ 3. 1.Wydatki na finansowanie poszczególnych programów, w tym projekty realizowane ze rodków,  
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych oraz zadania wynikaj ce  
z kontraktów wojewódzkich zawartych mi dzy Rad  Ministrów a samorz dem województwa, ujmowane s  
w wykazie stanowi cym za cznik do uchwa y bud etowej. 

W za czniku  tym Wójt okre la: 
 a) nazw  i cel programu, projektu lub zadania, 
 b) okres realizacji i czne nak ady finansowe, 
 c) wysoko  wydatków w roku bud etowym oraz w dwóch kolejnych latach, 
 d) ród a finansowania wydatków, 

 e) podstaw  uj cia programu, projektu lub zadania w za czniku. 

3. Projekty realizowane ze rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych 
b d ce projektami inwestycyjnymi ujmowane s  równie  w wykazie stanowi cym za cznik do uchwa y 
bud etowej pn. wwiieelloolleettnniiee  pprrooggrraammyy  iinnwweessttyyccyyjjnnee. 

§ 4. W terminie okre lonym przez dysponentów rodków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy  
o finansach publicznych, o naborze wniosków aplikacyjnych Wójt Gminy sk ada wniosek  
o wspó finansowanie projektu zgodnie z wytycznymi dla programu i priorytetu, w ramach którego sk adany 
jest wniosek. 
 
§ 5. Po uzyskaniu pozytywnej oceny merytorycznej i formalnej wniosku i zakwalifikowaniu projektu do 
dofinansowania Rada Gminy  podejmuje uchwa  o zaci gni ciu zobowi zania na lata nast pne 
i przyst pieniu do realizacji. 
 
§ 6. 1.Z chwil  przyst pienia przez Gmin  do realizacji projektu,  pracownik na stanowisku ds. pozyskiwania 
funduszy europejskich, przyjmuje  obowi zki „Kierownika projektu”. 
 
     2.Kierownik projektu, zgodnie z zakresem obowi zków i odpowiedzialno ci, odpowiada za realizacj  
projektu pod wzgl dem formalnym, merytorycznym i finansowym. 

 
§ 7. 1.Zaci ganie zobowi za  w drodze umów powinno zosta  poprzedzone procedur  przewidzian   
w ustawie z dnia 25 maja 2006 r. roku o zamówieniach publicznych (Dz. U. Nr 164 poz.1163 z pó .zm.). 

2. Wszelkie czynno ci zwi zane z realizacj  zamówienia powinny by  dokonywane  w formie pisemnej, 
przy czym  dla udokumentowania czynno ci innych ni  zawarcie umowy 
i sporz dzenie protoko u z wyboru najkorzystniejszej oferty, dopuszczalna jest forma elektroniczna i 
faks. 



§ 8.

 § 9. 1. Realizacja decyzji o podj ciu operacji gospodarczych w trakcie realizacji projektu podlega bie cej 
kontroli funkcjonalnej realizowanej przez Kierownika projektu w postaci: 
 
 a) kontroli merytorycznej, 
 b) kontroli rachunkowej, 
 c) kontroli formalnej, 
 d) kon ób uprawnionych do zatwierdzania realizacji operacji gospodarczych. 
 

troli os

§ 10. Aktywa nabyte lub wytworzone w ramach projektu nie mog  by  zbyte przez Gmin  za uzyskaniem 
korzy ci maj tkowej w okresie 5 lat od zako czenia realizacji projektu. 

§ 11. 1.W zakresie rachunkowo ci projekt musi mie : 

a) wyodr bniony  rachunek bankowy do obs ugi projektu, 
b) wyodr bnion  ewidencj  ksi gow  dla projektu w zakresie kosztów, wydatków, przychodów , 

dochodów i rozrachunków z kontrahentami. 
 

           2.Typowe ksi gowania zwi zane z realizacj  wyodr bnionego projektu przedstawia ZZaa cczznniikk  NNrr  22  
do niniejszego Zarz dzenia. 

§ 12. 1.Dokumentacja dotycz ca programów i projektów realizowanych przy wspó finansowaniu ze rodków 
strukturalnych, Funduszu Spójno ci i innych róde  gromadzona jest przez Kierownika projektu w sposób 
chronologiczny, w oddzielnych segregatorach opisanych i oznaczonych logo programu oraz przechowywana 
sposób zapewniaj cy dost pno , poufno  i bezpiecze stwo. 

2. Kierownik projektu zobowi zany jest do zarchiwizowania dokumentów zwi zanych  
z realizowanym projektem, w tym: 

- formularz zatwierdzonego wniosku oraz ka dej zaktualizowanej wersji wniosku, 
- pismo informuj ce o akceptacji wniosku i przyznaniu dofinansowania, 
- umowa o dofinansowanie projektu oraz aneksy do umowy, 
- faktury i inne dokumenty potwierdzaj ce poniesienie wydatków, 
- wyci gi z konta bankowego (subkonta projektu), 
- wnioski o p atno , 
- wszelkie istotne pisma wysy ane i otrzymane, w tym zw aszcza korespondencj  dotycz c     
  zmian w projekcie, 
- umowy z wykonawcami wraz z dokumentacj  dotycz c  sposobu wy onienia wykonawcy  
  oraz potwierdzenia wykonania zleconych zada . 
 
3. Dokumenty podlegaj  archiwizacji w terminie okre lonym w umowie o dofinansowanie, z tym 

e dokumenty dotycz ce pomocy publicznej udzielanej przedsi biorcom nale y przechowywa  
przez okres 10 lat, licz c od dnia przyznania tej pomocy. 



ZZaa cczznniikk nnrr 22..
          do Zarz dzenia Nr 3311/2009 

          z dnia 16 marca 2009 r. 

TTYYPPOOWWEE KKSSII GGOOWWAANNIIAA ZZWWII ZZAANNEE ZZ RREEAALLIIZZAACCJJ WWYYOODDRR BBNNIIOONNEEGGOO PPRROOJJEEKKTTUU

ww  UUrrzz ddzziiee  GGmmiinnyy  --  jjeeddnnoossttccee  bbuudd eettoowweejj  

LLpp.. RRooddzzaajj ooppeerraaccjjii ggoossppooddaarrcczzeejj WWnn MMaa

  



ww  UUrrzz ddzziiee  GGmmiinnyy  ––  oorrggaanniiee--bbuudd eettuu  jj..ss..tt..  
Lp. Rodzaj operacji gospodarczej Wn Ma



Lp. Rodzaj op acji gospo rczejer da Wn Ma



Lp. Rodzaj operacji gospodarczej Wn Ma

 


