Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 107/2008
BURMISTRZA KARCZEWA
Z DNIA 8 sierpnia 2008 R.
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Na podstawie art. 10 ust. 2. ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2002r
Nr. 76, poz. 694 z póź. zm.) i szczegółowych ustaleń zawartych w art. 17 ustawy z dnia 30
czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U Nr 249, poz.2104 z póź. zm.) oraz
1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz.
U. Nr 142, poz. 1020, zmiana Dz. U Nr 72, poz.422 z 15 kwietnia 2008),
2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006r. w sprawie szczegółowych
zasad rachunkowości oraz planów kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i
nieopodatkowanych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 112, poz. 761),
zarządzam, co następuje:
§ 1.
Wprowadzam do użytku wewnętrznego zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miejskim
w Karczewie.
§ 2.
1. Uprawnienia i obowiązki dotyczące prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w
Karczewie, w zakresie wynikającym z postanowień art. 4, ust 1-4 ustawy o rachunkowości,
przenosi się na Skarbnika Gminy, w porozumieniu i za jego zgodą (z wyjątkiem
przeprowadzenia inwentaryzacji).
2. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do bieżącego aktualizowania ustaleń dokumentacji
przyjętych zasad rachunkowości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i potrzeb
działalności oraz proponowania wprowadzania zmian.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2008r.
Jednocześnie traci moc zarządzenie nr 30/2008 z dnia 27 marca 2008 rok w sprawie
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.
W porozumieniu i za zgodą:
Burmistrz Karczewa
Władysław Dariusz Łokietek

UZASADNIENIE
W Dz. U. Nr 72, poz. 422 ogłoszone zostało rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 15
kwietnia 2008r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz
planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz
niektórych jednostek sektora finansów publicznych.
Zgodnie z przepisem § 2 rozporządzenia kierownicy jednostek i placówek powinni dostosować
prowadzenie rachunkowości określonym powyższym rozporządzeniem w terminie 3 miesięcy
od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
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