
ZARZĄDZENIE  Nr 12/2018
WÓJTA  GMINY  WIERZBICA
z dnia 15 lutego 2018 roku

w sprawie:  ustalenia zasad (polityki)  rachunkowości w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

Na  podstawie  przepisów  art.10  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  września  1994  roku

o rachunkowości ( Dz.U. z 2017 r. poz 2342, poz.2201, z 2018 r. poz.62) i szczególnych ustaleń
zawartych w art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2017 r.  
poz. 2077, z 2018 r. poz.62) oraz w :

1) Rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  5  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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2017 r. poz. 760), 

2) Rozporządzeniu  Ministra  Finansów  z  dnia  25  października  2010  r.  w  sprawie  zasad
rachunkowości  i  planu  kont  w  zakresie  ewidencji  podatków,  opłat  i  nie  podatkowych
należności  budżetowych  dla  organów  podatkowych  jednostek  samorządu
terytorialnego(Dz.U.Nr.208, poz.1375)  zarządzam co następuje:

      § 1.   Wprowadzam do stosowania od dnia 1 stycznia 2018 roku zasady ( politykę)   
               rachunkowości  w Gminie Wierzbica oraz Urzędzie Gminy w Wierzbicy. 
         
     § 2. Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących:

1) Ogólnych zasad (Polityki) rachunkowości dla Gminy i Urzędu Gminy w Wierzbicy 
     zgodnie z Załącznikiem Nr 1 do niniejszego Zarządzenia,

          2)    Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego, zgodnie        
                  z Załącznikiem Nr 2 do niniejszego Zarządzenia,
    
          3)   Procedur postępowania w przypadku wydatków niewygasających , zgodnie
                 z Załącznikiem Nr 3 do niniejszego Zarządzenia,

          4)    Procedur i zasad ewidencji oraz dokumentacji zaangażowania wydatków   
                 budżetowych w Urzędzie Gminy Wierzbica, zgodnie z Załącznikiem Nr 4 
                 do  niniejszego Zarządzenia,

5)  Wykazu kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla budżetu Gminy    
 Wierzbica , zasad klasyfikacji zdarzeń, a także zasad prowadzenia kont ksiąg     
 pomocniczych  oraz  ich powiązania z kontami księgi głównej – zgodnie                           
 z Załącznikiem Nr 5 do niniejszego zarządzenia.

           6).  Wykazu kont księgi głównej (ewidencji syntetycznej) dla jednostki Urzędu Gminy   
                  Wierzbica - stanowiący  Załącznik nr 6 do niniejszego zarządzenia.

     



       7)   Zasad rachunkowości oraz plan kont w zakresie ewidencji podatków i opłat      
                   lokalnych dla organu podatkowego Gminy Wierzbica -  stanowiące Załącznik nr 7       
                   do niniejszego zarządzenia

§ 3.     Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1.01.2018 r. 

§ 4.     Traci moc  Zarządzenie Nr 29/2014 Wójta Gminy w Wierzbicy z dnia 21 czerwca 2014   
           roku w sprawie ustalenia zasad (polityki)  rachunkowości oraz procedur kontroli   
           finansowej  dla Gminy i Urzędu Gminy w Wierzbicy, Zarządzenie Nr 33/2012 Wójta   
          Gminy Wierzbica z dnia 29 czerwca 2012  roku w sprawie wprowadzenia zakładowego  
           planu kont - zmienione Zarządzeniem Nr 106/2015 Wójta Gminy Wierzbica z dnia 
          31 grudnia 2015 roku.

Wójt Gminy Wierzbica
/-/ Zdzisław Dulias  


