
 

Zarządzenie Nr Or.120.Z.3a.2013 

Burmistrza Miasta Nowy Targ 

z dnia 01 marca 2013 roku 

 

 

w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr Or.120.Z.22A.2012Burmistrza Miasta Nowy Targ z  

      dnia 29 czerwca 2012r. w sprawie określenia zasad polityki rachunkowości w     

      Urzędzie Miasta Nowy Targ dla celów ewidencji projektów finansowanych    

      lub dofinansowywanych środkami pomocowymi 
 

 

 Działając na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz.U. z 

2009r. Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 

roku 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. Nr 128, poz.861 z późn.zm.) 

zarządzam, co następuje: 

 

§  1 

W Zarządzeniu Nr 120.Z.22A.2012 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 29 czerwca 2012 roku w 

sprawie określenia zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Miasta Nowy Targ dla celów 

ewidencji projektów finansowanych lub dofinansowywanych środkami pomocowymi w § 2 

wprowadza się ustęp 11 i 12 o brzmieniu: 

 „11. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu „Otwarte strefy 

rekreacji w miastach partnerskich Nowy Targ-Kieżmark” – umowa nr PL-SK/TAT/IPP/III/81 

realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika 

Słowacka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego jak załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 12. Ustala się plan kont dla ewidencji księgowej realizowanego projektu „Nowotarski 

Odcinek Rowerowego Szlaku Kulturowego wokół Tatr” – umowa nr PL-SK/TAT/IPP/III/83 

realizowana w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska-Republika 

Słowacka 2007-2013 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego jak załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

§  2 

1. Zobowiązuje się koordynatora projektu i osobę prowadzącą rozliczenia projektu oraz głównego 

księgowego Urzędu Miasta do bieżącego nadzoru nad funkcjonowaniem rachunkowości projektów 

oraz do proponowania zmian w przyjętej polityce z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i 

potrzeb bieżącej działalności jednostki. 

2. Upoważnia się Skarbnika Miasta do bieżącego wprowadzania niezbędnych korekt i uzupełnień 

w planie kont analitycznych wynikających z aktualnych potrzeb w ramach ogólnie przyjętych 

zasad funkcjonowania rachunkowości. 

 

§  3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 03.01.2013r. 


