
ZARZĄDZENIE Nr 1/11 

WÓJTA GMINY GZY 

z dnia 04 stycznia 2011 r. 
 

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 
  
 Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości                
(Dz.U. z 2009 Nr 152, poz. 1223 z późn.zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy                        
z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240 z późn.zm.) oraz rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budŜetowych, 
samorządowych zakładów budŜetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek 
budŜetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. Nr 128, poz. 861), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375)                 
i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania 
wartości zobowiązań zaliczonych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości 
zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz.U. Nr 57, poz. 366) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1. 
 
Wprowadzam zasady (politykę) w Urzędzie Gminy Gzy zgodnie z załącznikami do niniejszego zarządzenia: 

1) Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik Nr 1), 
2) Zakładowa instrukcja inwentaryzacyjna (załącznik Nr 1a), 
3) Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalanie wyniku                                

finansowego (załącznik Nr 2), 
4) Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik Nr 3), 
5) Plan kont budŜetu z komentarzem (załącznik Nr 3a), 
6) Plan kont jednostki budŜetowej /urzędu/ z komentarzem(załącznik Nr 3b), 
7) System ochrony danych w jednostce (załącznik nr 4), 
8) Instrukcja ewidencji i kontroli druków ścisłego zarachowania (załącznik Nr 5), 
9) Instrukcja obiegu i kontroli dowodów księgowych (załącznik Nr 6), 
10) Instrukcja gospodarki kasowej (załącznik Nr 7), 
11) Zasady ewidencji i sporządzania sprawozdań budŜetowych Rb-Ws                                                              

w zakresie wydatków strukturalnych (załącznik Nr 8). 
 

§ 2. 
 
Zobowiązuję pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych obowiązków                              
do zapoznania się z powyŜszymi zasadami i przestrzegania zawartych w nich postanowień. 
 

§ 3. 
 

Traci moc Zarządzenie Nr 44/2006 Wójta Gminy Gzy z dnia 30 października 2006r. w sprawie 
szczegółowych zasad rachunkowości oraz zakładowego planu kont dla budŜetu Gminy Gzy oraz Urzędu 
Gminy w Gzach wraz z późniejszymi zmianami. 

 
§ 4. 

 
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 01 stycznia 2011 roku. 


