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ZARZĄDZENIE NR 43/2016 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 20 kwietnia 2016 r. 

 
w sprawie wprowadzenia  zasad (polityki) rachunkowości 

 
Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2013 r., poz. 330 poź.zm 
1
) oraz art. 40 ust 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z póź.zm
2
) zarządza się, co następuje:   

 

§ 1. Ustala się i wprowadza do użytku wewnętrznego zasady (politykę) rachunkowości 

 w Urzędzie Miejskim w Karczewie, stanowiące załącznik do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 2.  Przestrzeganie i ścisłe stosowanie zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa 

w § 1, zapewnia prawidłowe funkcjonowanie gospodarki finansowej oraz własną ochronę 

majątku jednostki. 

 

§ 3. Nieprzestrzeganie zasad (polityki) rachunkowości, o których mowa w § 1, stanowi 

naruszenie obowiązków służbowych. 

 

§ 4. Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Miejskiego w Karczewie 

właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków służbowych, do 

zapoznania się z zasadami (polityką) rachunkowości, o których mowa w § 1, oraz 

przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień. 

 

§ 5.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 

stycznia 2016 r. 

 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 74/2014 Burmistrza Karczewa z dnia 29 maja 2014 r. w 

sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.  

 

 

 

 

 

 

 
  Burmistrz Karczewa  

inż. Władysław Dariusz Łokietek 
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 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2013 r., poz. 613; Dz. U z 2014 

r., poz. 768, 1100; Dz. U. z 2015 r., poz. 4, 1166, 1333 oraz 1844. 
2
 Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz.U. z 2013 r., poz. 938, 1646; Dz.U. z 2014 r., 

poz. 379, 911, 1146,  1626, oraz 1877; Dz.U. z 2015 r., poz. 238, 532, 1045, 1117,  1130, . 1189,  1190, 1269, 

1358, 1513, 1830, 1854, 1890, 2150, Dz.U. z 2016 r., poz. 195) 


