
zARzĄDzENlE NR 80/17

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 29 grudnia2017 r.

w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowościw Uzędzie Gminy Bańniczka

Na podstawie art.4, art. 'l0 ust.2, ań. 10 ustawy z29września 1994 r. o rachunkowości (. t. Dz. U'z2017 r.poz.2342) izgodnie

zart.40 ustawyz27sierpnia2009r.ofinansachpublicznych( t Dz.U.z2017r.poz.2077),rozporządzeniemMinistraFinansów

z 13 września 2017 r' w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samoządu

terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych' państwowych funduszy celowych oraz

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (i. t' Dz. U. z 2017 r. poz.

1911), rozporządzeniem Ministra Finansów z 25 pażdziernika 20'10 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla

organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z2010 r. Nr 208, poz. 1375), zarządzam, co następuje:

$ 1.Wprowadzam do stosowania politykę rachunkowości W skład któĘ wchodzązasady
określone W s 2 do g niniejszego zarządzenia'
$ 2. określam rok obrotowy róWnowaŻnY z rokiem budzetowym i kalendazowym tj. od 1

Stycznia do 31 grudnia kazdego roku, oraz Wchodzące W jego skład okresy sprawozdawcze -
miesiąc, kwańał, połfocze.

$ 3. określarn 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 zarządzenia, w tym:
a) zakładovvy plan kont dla budzetu Gminy Bańniczka oraz Urzędu Gminy jako jednostki

ustalający .

- Wykaz kont księgigłównej,
- przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń,
- zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych
oraz ich powiązania z kontami księgigłownej,

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 iw procesach pzetwazania danych,
c) opis systemu przetv,tarzania 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 zarządzenia.

$ O.Wprowadzam do stosowania lnstrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów
finansowo_księgowych w Uzędzie Gminy Bańniczka stanowiącą zał. Nr 4 do niniejszego
zaządzenia.
$ 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 sprawle Gospodarowania drukami ścisłego
zarachowania w Urzędzie Gminy Bańniczka stanowiącą zał. Nr 6 do niniejszego
zaządzenia.



$ 9. Wprowadzam do stosowania instrukcję w sprawie zasad rachunkowości oraz plan kont dla
organu podatkowego W Urzędzie Gminy Bańniczka stanowiącą zał' Nr 7 do niniejszego
zarządzenia.
$ 10. Traci moc Zaządzenie Wójta Gminy Bańniczka z dnia 30 grudnia 2016 r. nr76116w
sprawie przyjęcia Polityki rachunkowości Uzędu Gminy Bańniczka.
$ 11. Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania zmocą obowiązującą od 1 stycznia
2018 r.

i,egański


