
zARzĄDzENlE NR 76116

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 30 grudnia 2016 r.

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowościw Urzędzie Gminy Bańniczka

Na podstawie ań. 't0 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (.t. Dz. U. z2016 r. poz. 1047 z póŹn. zm'17 i

zgodnie z art.. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (i t. Dz. U. z'2076 r. poz. 1.8702),

rozpoządzeniem Ministra Finansów z 5lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów

kont dla budzetu państwa, budzetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych

zakładów budżetowych' państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (. t. Dz.U. z 2013 r' poz. 289), rozpoządzeniem Ministra

Finansów z25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowoŚci oraz planów kont dla organów podatkowych

jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), zaządzam, co następuje:

$ 1.Wprowadzam do stosowania politykę rachunkowości W skład której wchodzązasady
określone W s 2 do 9 niniejszegozarządzenia.
$ 2. określam rok obrotowy równowazny z rokiem budzetowym i kalendaŻowym tj. od 1

stycznia do 31 grudnia kazdego roku, oraz wchodzące W jego skład okresy sprawozdaw;ze _
miesiąc, kwańał, pÓłrocze.

$ 3. określam metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania Wyniku finansowego
stanowiące zał. Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
$ 4. określam sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych stanowiący załącznik nr 2 do
niniejszego zauądzenia, w tym.
a) zakładowy plan kont dla budŻetu Gminy Bańniczka oraz Urzędu Gminy jako jednostki
ustalający :

- wykaz kont księgi głównej,
- pzyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
oraz ich powiązania z kontami księgigłównej,

b) wykaz ksiąg rachunkowych oraz wykaz zbiorów danych twozących księgi rachunkowe na
informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, Wzajemnych powiązań oraz ich
funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach pzetwarzania danych'
c) opis systemu pŻetwarzania danych oraz opis systemu informatycznego.
$ 5. określam system służący ochronie danych i ich zbiorów, W tym dowodów księgowych'
ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów
stanowiący zał. Nr 3 do niniejszego zaządzenia.
$ O.Wprowadzam do stosowania lnstrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów
finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy Bańniczka stanowiącą zał. Nr 4 do niniejszego
zarządzenia'
$ 7. Wprowadzam do stosowania lnstrukcję w sprawie gospodarki kasowej w Urzędzie
Gminy Bańniczka stanowiącą zał. Nr 5 do niniejszego zarządzenia.
$ 8. Wprowadzam do stosowania lnstrukcję w sprawie Gospodarowania drukami ścisłego
zarachowania w Urzędzie Gminy Bańniczka stanowiącą zał. Nr 6 do niniejszego
zarządzenia.

1 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone W Dz. U. z2016 r. poz' 2255'

' z^i^ny tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z2o15 poz' 1954).



7 $ 9. Wprowadzam do stosowania instrukcję w sprawie zasad rachunkowości oraz plan kont dla
organu podatkowego W Uzędzie Gminy Bartniczka stanowiącą zał. Nr 7 do niniejszego
zarządzenia.
$ 10. Traci moc Zaządzenie Wójta Gminy Bańniczka z dnia 27 listopada2014 r' nr 62114w
sprawie pzyjęcia Polityki rachunkowości Uzędu Gminy Bańniczka.
$ 11. Zaządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia
2017 r.

ańtkiWiest


