
    ZARZĄDZENIE NR 3/2017 STAROSTY POZNAŃSKIEGO z dnia 23 stycznia 2017 r.  
w sprawie: zmiany zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 150/2014 z dnia 22 grudnia 2014 w 

sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - 
księgowych i zakładowego planu kont 

Na podstawie: art. 2 ust. 1 pkt 4, art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047)) oraz na postawie rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 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 2013 r. poz. 289 ze zm.), w związku z art. 3 ustawy z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realizację projektów finansowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego porozumienia o Wolnym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2016 r. poz. 1454) zarządza się co następuje:  §1.  W załączniku nr 1 do zarządzenia Starosty Poznańskiego z dnia 22 grudnia 2014 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów finansowo - księgowych i zakładowego planu kont wprowadza się następujące zmiany:  W części Rozdziale III Księgi rachunkowe Po pkt 17 wprowadza się pkt 18, który otrzymuje następujące brzmienie:  18. Ewidencja księgowa prowadzona jest w sposób, który umożliwia wyodrębnienie operacji finansowanych środkami na zadania z zakresu administracji rządowej, jak również operacji związanych z realizacją poszczególnych projektów finansowanych środkami pochodzącymi z Unii Europejskiej, Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego a także z innych źródeł.  §2  Wykonanie postanowień niniejszego zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Starostwa Powiatowego.  §3.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  



   Uzasadnienie  Zarządzenia Starosty Poznańskiego nr 3/2017  z dnia 23 stycznia 2017 r.    W związku z realizacją projektów współfinansowanych środkami zewnętrznymi wymagane jest wyodrębnienie analityczne kont księgowych, na których ewidencjonowane są operacje związane z tymi projektami. Dlatego regulacja w niniejszym zarządzeniu zasad dokonywania zapisów księgowych na wyodrębnionych kontach jest zasadna. 
 


