ZARZĄDZENIE NR I/240/2020
WÓJTA GMINY DOBRE
z dnia 5 listopada 2020 r.
w sprawie zasad rachunkowości w zakresie realizacji projektu „Przebudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dęby”
Na podstawie art. 30 ust. 1 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2019 r. poz. 351, poz. 1495, poz. 1571 i poz. 1680, z 2020 r.
poz. 568), art. 17 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j.
Dz. U. z 2019 r. poz. 869; zm.: Dz. U. z 2018 r. poz. 2245, z 2019 r. poz. 1649 oraz z 2020 r.
poz. 284, poz. 374, poz. 568, poz. 695 i poz. 1175) 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 (t. j. Dz.
U. z 2020 r. poz. 342) oraz Umowy o przyznaniu pomocy nr WS-I-W.052.15.6.1399.2019
zawartej dnia 22 czerwca 2019 r. w Toruniu, zarządzam, co następuje:
§ 1. Wprowadza się zasady rachunkowości dla potrzeb projektu pn. „Przebudowa stacji
uzdatniania wody w miejscowości Krzywosądz oraz budowa kanalizacji sanitarnej
w miejscowości Dęby” w ramach operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”, działania
„Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich”, poddziałania „Wsparcie inwestycji
związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej
infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w okresie realizacji
projektu.
§ 3. Zarządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie
w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wójt
Stefan Śpibida

