
ZARZĄDZENIE NR 27A/2019 
BURMISTRZA KAŁUSZYNA 

z dnia 17 maja 2019 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr  33/2018 Burmistrza Kałuszyna z dnia 14 czerwca 2018 roku w sprawie 
wprowadzenia polityki rachunkowości dla Projektu 

pn. „Zaprojektowanie i budowa Punktu Selektywnego  Zbierania Odpadów Komunalnych w Olszewicach na 
działce nr 124/2, obręb Olszewice” realizowanego w ramach Priorytetu V „Gospodarka przyjazna 

środowisku”, Działania 5.2 „Gospodarka odpadami” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 
Mazowieckiego na lata 2014 - 2020 

Na podstawie art. 10 ust. l i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.  z 2019, 
poz. 351) i szczególnych ustaleń zawartych w § 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( 
Dz.U. z 2019 r., poz. 869)  oraz  Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017r.  w sprawie 
rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej ( Dz.U. z 2017r., poz.1911)  
zarządzam, co następuje: 

§ 1.  

1. W załączniku do zarządzenia w postanowieniach ogólnych: 

1) punkt 2 otrzymuje brzmienie:  „ 2. Dla niniejszego projektu prowadzi się wyodrębniony rachunek bankowy 
w B.S Kałuszyn:  Nr 66 9224 0007 0000 9667 2000 0120  dla refundacji środków unijnych oraz wkładu 
własnego do projektu”. 

2) Punkt 4 otrzymuje brzmienie: „4. Przyznana pomoc finansowa w wysokości nie większej niż 49,73% % 
całkowitych wydatków  kwalifikowanych projektu zostanie przekazana w formie refundacji – pozostała kwota 
dofinansowania wynikająca ze złożonego wniosku o płatność na rachunek o numerze 66 9224 0007 0000 
9667 2000 0120.   Ewidencję księgowa prowadzi się w wyodrębnionym  katalogu założonym tylko i wyłącznie 
do obsługi finansowo - księgowej projektu”. 

§ 2.  

Pozostałe zapisy zarządzenia pozostają bez zmian. 

§ 3.  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

  
 

Burmistrz Kałuszyna 
 
 

Arkadiusz Marcin Czyżewski 
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