WÓJT GMINY
Radków

Zarządzenie

Nr 1/2016

Wójta Gminy w Radkowie
z dnia 4 stycznia 2016 roku
w sprawie: wprowadzenia

zasad (polityki) rachunkowości

w Urzędzie Gminy Radkbw.

Na podstawie przepisów art. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 1".
o rachunkowości U. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późno zm.) i szczególnych ustakil
zawartych wart. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 1". o finansach publicznych U. t. Dz. U. z
2013 poz. 885 z późno zm.) oraz:
I) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 20 lOr. w sprawie szczególnych zasad
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu patistwa, budżetów jednostek samorządu
terytorialnego,
jednostek
budżetowych,
samorządowych
zakładów
budżetowych.
pailstwowych funduszy celowych oraz pailstwowych jednostek budżetov.ych mających
siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej U. t. Dz. U. z 2013 r. poz. 289 zc zm.).

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października :20 l O 1". W sprawi c zasad
rachunkowości
oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2010 Nr 208, poz.1375 ze zm.),
3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 20 l O 1". W sprawic sposohu
prowadzenia gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów
budżetowych U. t. Dz. U. z 2015 r. poz. I542).

zarządzam co następuje:

~l

Wprowadza się jako obowiązujące od dnia l stycznia 2016 r. w Urzędzie Gminy Radków
zasady (politykę) rachunkowości zawierające:
l. Ogblne zasady prowadzenia ksh,g raehunkuw)'Ch - załącznik Nr J.
2. I\letody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowl'go - załqcznik nr 2.

3. Sposbh prowadzenia ksh,g rachunkowych - załącznik Nr 3,
v.ykaz kont syntetycznych i analitycznych oraz zasad funkcjonowania konI dla budżetu (Organu)zalącznik Nr 3a.
wykaz kont syntetycznych i analitycznych oraz zasad funkcjonowania kont dla Urzędu Gminy ",łącznik Nr 3b.
lIykaz ksiąg rachunkowych dla prowadzenia ewidencji podatków. opiat i niepodatkollych
należności budżetowych dla organu podatkowego gminy - załącznik Nr 3c.
zasady rachunkowości oraz zasady obiegu dokumentów i procedur kontroli linansowej
projektów linansowanych lub współfinansowanych ze środków budżetu Unii Europejskicj.
budżetu pailstwa oraz z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w Budżecie (Organie)
i Urzędzie Gminy - załącznik Nr 3d.
wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych - załącznik Nr 3e.

-

opis systemu przetwarzania danych - załącznik Nr 3f,

-

system ochrony danych i ich zbiorów - załącznik Nr 3g,
proccdur, zasad cwidcncji zaangażowania wydatków budżetowych - załącznik 3h.
zasady rozliczc,; podatku od towarów i usług VAT - załącznik 3i.

~, Instrukcję

w sprawic

inwentaryzacji

gospodarki

majątkiem

tnvałym,

zasad

weryfikowania

w drodze

stanu akl)"\vów i pas)"\vów wykazanego w księgaeh rachunkowych

- załącznik

Nr4.
5. Instrnkcję

w sprawie

gospodarki

kasowej oraz ewideneji

zał"cznik Nr 5.
6, Instrnkcję obiegn, kontroli i archiwizowania

doknmentów

druków

ścisłego zarachowania-

finansowo-księgowych

- załącznik

Nr 6.
7. Instrukcję

w sprawie z.asad gospodarki

materiałowej

- załącznik Nr 7.

~ 2,
Zobowiązuj,
powierzonych
przestrzegania

wszystkich
pracowników
merytorycznie
odpowiedzialnych
z tylułu
im obowiązków, do zapoznania się z przepisami zawartymi w załącznikach i
w pełni zawartych w nich postanowień.

p,
Traci moc zarządzcnie Nr 19/2014 Wójta Gminy Radków z dnia 22 maja 2014 r. w sprawie
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Radków.
~ 4,
Zarządzenie

wchodzi w życie z dnieIJtg~~ocą

obowiązującą
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