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ZARZĄDZENIE NR 10/2018 

BURMISTRZA KARCZEWA 

z dnia 18 stycznia 2018 r. 

 
w sprawie wprowadzenia  zasad (polityki) rachunkowości 

 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (Dz. U.  z 2017 r. 

poz. 2342 ze zm
1
.) i zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. 

U. z  2017 r. poz. 2077) oraz § 19, 20, 21 i 22 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów               

z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. z 2017 r. 

poz. 1911) 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 właściwą 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. Zobowiązuje się kierowników jednostek organizacyjnych Gminy Karczew do 

opracowania nowych  zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących od dnia 1 stycznia 2018 

roku, w swoich jednostkach, z zastosowaniem Części I, II-III, VI i zdefiniowanie na podstawie 

pozostałych części swoich ustaleń organizacyjnych i ewidencyjnych zgodnie ze specyfiką 

jednostki. 

 

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

2018 r. 

 

§ 7. Traci moc Zarządzenie Nr 43/2016 Burmistrza Karczewa z dnia 20 kwietnia 2016 r.                     

w prawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości, Zarządzenie  Nr 26/2016 Burmistrza 

Karczewa  z dnia 5 lutego 2016  r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9m- „Stworzenie 

warunków dla sprawnego wdrożenia instrumentu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych dla 

Warszawskiego Obszaru Funkcjonalnego” współfinansowanego ze Środków Unii Europejskiej 

w ramach programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020, Zarządzenie  Nr 69 /2017 

Burmistrza Karczewa z dnia 30 maja 2017  r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9o- 

Zasady ewidencji środków projektu „Wybierzmy rower – Partnerstwo dla rozwoju komunikacji 

niskoemisyjnej WOF” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

                                                 
1
  Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w: Dz. U. z 2017 r., poz. 2201. 

https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydsojrga2dg
https://sip.legalis.pl/document-view.seam?documentId=mfrxilrtguydsojrga2dg
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w ramach osi priorytetowej IV „Przejście na gospodarkę niskoemisyjną” Działanie 4.3 

„Redukcja emisji zanieczyszczeń powietrza” Poddziałania 4.3.2 „Mobilność miejska w ramach 

ZIT” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, 

Zarządzenie  Nr 165/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 29 listopada 2017  r. w sprawie 

wprowadzenia Załącznika nr 9p- Zasady ewidencji środków projektu „Kreatywny uczeń-

innowacyjna szkoła” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach osi 

priorytetowej X „Edukacja dla rozwoju regionu” Działanie 10.1 „Kształcenie i rozwój dzieci                  

i młodzieży” Poddziałania 10.1.2 „Edukacja ogólna w ramach ZIT” Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Zarządzenie  Nr 166 /2017 

Burmistrza Karczewa z dnia 29 listopada 2017  r. w sprawie wprowadzenia Załącznika nr 9r- 

Zasady ewidencji środków projektu „Poprawa oferty rekreacyjnej w miejscowości Glinki 

poprzez budowę wielofunkcyjnego boiska i montaż urządzeń fitness” w ramach poddziałania 

„Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy 

LEADER”  Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 oraz Zarządzenie Nr 

26/2017 Burmistrza Karczewa z dnia 3 lutego 2017 r. w sprawie jednolitych zasad dotyczących 

centralizacji rozliczeń podatku VAT oraz ewidencji tych rozliczeń. 

 

 

 
    Burmistrz Karczewa 

Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


