Zarządzenie Nr 12/2010
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 31 grudnia 2010
w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Na podstawie przepisów art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U.
z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), Rozporządzenia 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 (Dz. U. Nr 128, poz. 861), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), Rozporządzenia
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. Nr 57, poz. 366),
Wójt Gminy Celestynów zarządza, co następuje:

§ 1.
Wprowadza się zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy w Celestynowie, w
brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszego Zarządzenia.
§ 2.
Tracą moc:
1. Zarządzenie Nr 1/2002 z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie wprowadzenia w życie
instrukcji kontroli finansowej, zasad (polityki) rachunkowości i obiegu dowodów finansowoksięgowych.
2. Zarządzenie Nr 3/2002 z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont
zmienione zarządzeniem Nr 40/07 z dnia 16 kwietnia 2007 r. w sprawie zmiany Zarządzenia
3/2002 z dnia 2 stycznia 2002 roku w sprawie Zakładowego Planu Kont oraz zarządzeniem
Nr 14/2009 z dnia 20 marca 2009 roku w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 3/2002 z dnia 2
stycznia 2002 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont.
§ 3.
Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Celestynów
§ 4.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011r.
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