ZARZĄDZENIE NR 10/2018
WÓJTA GMINY WIELISZEW
z dnia 24 stycznia 2018 r.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2017 r. Nr 2342)
w ziwązku z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz w:
1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych,
samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek
budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tj. Dz. U. z 2013 r. poz. 289),
zwanego dalej „rozporządzeniem”,
2) w jednostce samorządu terytorialnego, dalej JST rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października
2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375),
3) w JST rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 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. z 2010 r. Nr 57, poz. 366),
4) rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu
ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283). Na politykę (zasady) rachunkowości
w Urzędzie Gminy Wieliszew ul. Modlińska 1 składają się:
§ 1. 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) zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych jednostki budżetowej (załącznik nr 3a),
b) zakładowy plan kont dla jednostki samorządu terytorialnego (załącznik nr 3b).
c) wykaz kont dla ewidencji podatków (załącznik 3c).
d) wykaz zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych (załącznik nr 3d)
4. Systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych
dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik nr 4).
a) system ochrony danych i ich zbiorów (załącznik nr 4a),
b) zasady ochrony danych i ich zbiorów generowane z komputerowych programów przetwarzania – systemu
informatycznego (załącznik nr 4b).
5. Instrukcja
określająca
zasady
sporządzania,
obiegu
i kontroli
oraz
przechowywania
i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych oraz dokumentów księgowych w zakresie
projektów finansowanych lub współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej i innych środków ze źródeł
zagranicznych niepodlegających zwrotowi w Urzędzie Gminy Wieliszew (załącznik nr 5).
§ 2. Zobowiązuje się kierowników komórek organizacyjnych
z instrukcją oraz do przestrzegania zasad w niej zawartych.

do

zapoznania

§ 3. Traci moc Zarządzenie nr 187/2015 Wójta Gminy Wieliszew z dnia 31 grudnia 2015 roku.

pracowników

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku.
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