Zarządzenie Nr 13/2009
Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 29 maja 2009 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie
Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości
(t.j. Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.), art. 17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach
publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz:
1) rozporządzenia 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 późn. zm.), zwanego dalej
„rozporządzeniem”,
2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu
kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz. 761),
3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowego sposobu
ustalania wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa,
wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 112, poz. 759),
5) rozporządzenia 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).

Wójt Gminy Kiełczygłów
zarządza, co następuje:
§1
Wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Kiełczygłowie zgodnie
z załącznikami:
1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowi załącznik nr 1.
2. Zakładowy plan kont dla budżetu Gminy Kiełczygłów stanowi załącznik nr 2.
3. Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy Kiełczygłów stanowi załącznik nr 3.
4. Księgi rachunkowe i plan kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności
budżetowych dla organu podatkowego Urzędu Gminy Kiełczygłów stanowi załącznik nr 4.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 34/2007 Wójta Gminy Kiełczygłów z dnia 31 grudnia 2007 r. w
sprawie ustalenia zasad prowadzenia rachunkowości i zakładowego planu kont.
§3
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kiełczygłów.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 czerwca 2009 r.

