
Zarządzenie Nr 30/2015
Wójta Gminy Bądkowo
z dnia 20 maja 2015r.

w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej zasady (politykę) rachunkowości w
Urzędzie Gminy Bądkowo

Na podstawie art. 10 ust.2 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.
U. z 2013 r. ,poz 330 z późno zm.); art. 40 ust 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U.z 2013r., poz. 885 z późno zm.) oraz do Rozporządzeniem Ministra
Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r., poz. 289 z późno zm.) zarządzam co następuje:

§ 1
Określam rok obrotowy wchodzące w Jego skład okresy sprawozdawcze, zgodnie z
Załącznikiem Nr 1.

§2
Ustalam zasady rachunkowości, metody wyceny aktywów 1 pasywów oraz ustalaniem
wyniku finansowego, zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

§ 3
Ustalam sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym:

Zakładowy Plan Kont dla Budżetu Gminy oraz Urzędu Gminy Bądkowo zawierający wykaz
kont księgi głównej, przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg
pomocniczych oraz ich powiązania z kontami księgi głównej, co stanowi Załącznik Nr 3.

Wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych
z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań oraz ich funkcji w organizacji całości
ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania danych co stanowi Załącznik Nr 4.

Opis systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, wraz z opisem algorytmów
oraz określeniem wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji, co stanowi
Załącznik Nr 5.

Opis systemu służącego ochronie danych
dokumentów, co stanowi Załącznik Nr 6.

ich zbiorów, ksiąg rachunkowych innych

§4

Zobowiązuje pracowników zajmujących samodzielne stanowiska pracy do zapoznania się z
treścią dokumentów stanowiących załączniki do niniejszego zarządzenia ich stosowania i
przestrzegania.


