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Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Ruskich Piaskach z dnia 03.03.2021 roku

w sprawie realizacji grantu umowa nr DZPR.EC.432,4.2l.żO2l na rea|izację wsparcia dla Domów
Pomocy Społecznej w walce z pandemią COVID-l9 w ramach projektu pn.:" Wsparcie działań

związanychzprzeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-I9 w domach pomocy

społecznej" nr: POWR.02.08.00-00-0108/20, współfinansowanego ze środków Programu Operacyjnego
Wiedza Edukacja Rozłvój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki polityczne dla rynku pracy,

gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku
Iokalnym.

Na podstawie ustawy z dnia ż9 wrzęśnia 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 budzetu państwa, budzetów jednostek samorządu terytorialnego, samorządowych
za\<ładow budzetowych, pństwowych funduszy celowych oraz pństwowych jednostek
budzetowych mających siedzibę poza granicami Rzec7ypospolitej Polski ( Dz.U. z2Oż0 roku
poz.342 zę zm. ) ustala się co następuje :

§1
W zwtązku z realizacją grantu w ramach projektu ,, Wsparcie dziaŁń związanych z
ptzeciwdziałaniem skutkom rozprzestrzeniania się pandemii COVID-l9 w domach pomocy
społecznej " nI. DZPR.EC.432.4.2I.202I współfinansowanego przęz Unię Europejską,
którego celem przyznania grantu jest niwelowanie skutków choroby zakńnej COVID-l9
wywołanej wirusem SARS-COV-2 w domach pomocy społecznej, wprowadza się do
ewidencji księgowej dla w/w Projektu :

- czwartą cyfrę paragrafu która wskazuje źródło finansowania wydatków:

o cyfrę 7 84,28 % stosuje się do wydatkow fitransowanychze środków UE
o cyfrę 9 15,72oń stosuje się do wydatków finansowanych zę środków BP

§2
Do ewidencli zadań realizowanych w ramach Projektu w zakresie kont księgi głównej
wprowadza się niżej wymienionę konta :

o |32 - konto bankowe - Grant - Srodki UE, Środki BP
o 223 - rozliczenie wydatkow budzetowlch - Grant - Srodki UE, Środki BP
o 310 - sprzęt i wyposażenie - Grant - Srodt<i UE, Srodki BP
o 401 - zakup materiałów i wyposazenia - Grant - Środki UE, Środki BP
o 800 - fundusz jednostki - Grant - Środki UE, Środki BP
o 860 - wynik finansowy - Grant - Środki UE, Środki BP

§3
Wszystkie dokumenty księgowe dotyczące projektu powinny być prawidłowo opisanę, tak
aby widoczny był związek wydatku z Projektem oraz zgodnie z wytycznymi projektu
i umowy o dofinansowanie a mianowicie :
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OPIS FAKTURY

Umowa o dofinansowanie nr DZPR.EC,432.4.21.202l. z dnia 03.03.202lr,

projekt pn. ,, Wsparcie działń związanych z przeciwdziałaniem skutkom rozprzesttzeniania

się pandemii COVID - 19 w domach pomocy społecznej ".

Kwota netto : ....

Klasyfikacja budźetowa :

żtódłafinansowania :

- środki UE - 84,28% .....

Rozliczony wydatek dotyczył czynności zwolnionych podatkiem VAT

Pieczątki i podpisy

§4
Wykonanie Zarządzenia powierzam Głównemu Księgowęmu Domu Pomocy Społecznej
w Ruskich piaskach
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