
Zarządzenie Nr 45A 

Wójta Gminy Kowiesy 

z dnia 25 października 2010 roku 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 
dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego oraz Urzędu Gminy Kowiesy 

Na podstawie ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994roku (Dz.U. Nr 152, 
poz. 1223 z 2009 r. z późn.zm.), art. 40 ust.1,2,3, 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych (Dz. U. z 2009r. 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 budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz 
państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz.U. z 2010r. Nr.128 poz.861) i Rozporządzenia Ministra Finansów z 21 czerwca 
2006 r. (Dz.U. Nr! 12 poz.761 ) w sprawie zasad rachunkowości i planu kont w zakresie 
ewidencji podatków, opiat i niepodatkowych należności budżetowych dla organów 
podatkowych jednostki samorządu terytorialnego, Wójt Gminy Kowiesy zarządza, co 
następuje: 

§1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego zasady (politykę) rachunkowości, 
dotyczące: 

1) określenia roku obrotowego jednostki i wchodzących w jego skład okresów 
sprawozdawczych, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego Zarządzenia, 

2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz sposobu ustalenia wyniku finansowego w 
zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru według załącznika nr 2 do 
niniejszego Zarządzenia, 

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym: 
a) zakładowy plan kont ustalający: 

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

b) wykaz ksiąg rachunkowych, 
c) opis systemu przetwarzania danych, 
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego Zarządzenia, 

4) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, 
ksiąg rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonywanych w nich 
zapisów, stanowiącego załącznik nr 4 do niniejszego Zarządzenia. 

§2. Zobowiązuje wszystkich pracowników właściwych merytorycznie z tytułu powierzonych 
im obowiązków do zapoznania się z wyżej wymienionymi zasadami rachunkowości i 
przestrzegania w pełni zawartych w niej postanowień. 

§ 3. Traci moc zarządzenie nr 167/06 Wójta Gminy Kowiesy z dnia 5 grudnia 2006 roku w 
sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu jednostki 
samorządu terytorialnego oraz gminnych jednostek organizacyjnych. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od I stycznia 
2011 roku, za wyjątkiem zdarzeń dotyczących wykonania budżetu środków europejskich, do 
których stosuje sie przepisy niniejszego Zarządzenia. 


