
ZARZĄDZENIE Nr 50/2008 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 07-07-2008 

 
 
 

w sprawie :wprowadzenia zasad (polityki ) rachunkowości w Urzędzie Miejskim w  
                   Zawidowie 

 
 

               Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 
rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z pzm.) i szczególnych ustaleń zawartych w 
art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. Nr 249, poz. 
2104 z pzm) oraz w: 

 

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. Nr 142, poz. 
1020 z pzm),  zwanego dalej „rozporządzeniem”, 

 

2) ustawie z dnia 30 czerwca o finansach publicznych ( tj. Dz. U. nr 249, poz. 2104 z pzm) 

 

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad 
rachunkowości oraz planu w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych 
należności budżetowych  dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego 
(Dz.U. Nr 112, poz. 761),  

 

4) Uchwale Rady Miejskiej Zawidów  w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania, 
odraczania lub rozkładania na raty należności pieniężnych, do których nie stosuje się 
przepisów ustawy – Ordynacja podatkowa , 

 

5) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu 
gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom 
budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 
1957) 

 
Zarządzam, co następuje: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

§ 1 
 

Wprowadzam  jako obowiązujące od dnia 1 sierpnia 2008 roku w Urzędzie Miejskim w 
Zawidowie   zasady (politykę) rachunkowości  zgodnie z załącznikami: 

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych - załącznik nr 1. 

2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego - załącznik nr 2. 

3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych - załącznik nr 3, w tym: 

a) zakładowy plan kont budżetu gminy  - załącznik nr 3.1., 

b) zakładowy plan kont dla urzędu gminy  – załącznik nr 3.2., 

c) zasady  ewidencji podatków i opłat – załącznik nr 3.3., 

d) zasady ewidencji środków pomocowych – załącznik nr 3.4., 

e) wykaz zbiorów tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych  – 
załącznik nr 3.5., 

f) wykazu pozostałych środków trwałych o niskiej jednostkowo wartości początkowej dla 
których prowadzi się ewidencje ilościową – załącznik 3.6., 

4. System ochrony danych w jednostce  - załącznik nr 4. 

§ 2 

Zobowiązuje się do zapoznania z treścią  powyższego zarządzenia samodzielne stanowiska 
pracy oraz kierowników referatów  wraz z podległymi im  pracownikami ujętymi w schemacie 
organizacyjnym  Urzędu Miejskiego. 

    § 3 

 

Z dniem 1 sierpnia 2008 roku  tracą moc : 

1/Zarządzenie Nr 72/2005 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 30 września 2005 roku w 
sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji  
księgowej , 

2/Zarządzenie Nr 72/A/2005 Burmistrza  Miasta Zawidowa  z dnia 30 września 2005 roku w 
sprawie sposobu prowadzenia rachunkowości, zakładowego planu kont oraz zasad ewidencji 
księgowej w zakresie środków pochodzących  z bezzwrotnej pomocy zagranicznej, 

3/Zarządzenie Nr 101/2006 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 29 grudnia 2006 roku w 
sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i 
niepodatkowych należności budżetowych w Urzędzie   Miejskim w Zawidowie. 

 

 § 4 

 

Określone niniejszym zarządzeniem zasady (polityka) rachunkowości obowiązują do dnia 1 
sierpnia  2008 roku. 



 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 sierpnia 
2008 r.  

 

 
                                                                                                        
   
                                                                                                                        BURMISTRZ 
 
                                                                                                                 JÓZEF SONTOWSKI   


