
Zarządzenie nr 385/2018 

Wójta Gminy Sieroszewice 

z dnia 25.06.2018r. 

 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 380/2010 Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia  29 września 2010r sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  

w Urzędzie Gminy Sieroszewice. 

Na podstawie przepisów art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r.  

o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm) i zgodnie z art. 40 ustawy z dnia  

27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z poźń. zm.), oraz                            

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 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 2017 r. poz. 1911ze zm.), zwanego dalej 

„rozporządzeniem", 

Zarządzam co następuje; 

 

§ 1. W Zarządzeniu nr 380/2010 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia  29 września 2010r sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Gminy Sieroszewice wprowadza się 

następujące zmiany: 

1. W paragrafie 1 uchyla się : 

„ 1) Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1) 

2) Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego  (załącznik nr 2) 

4) Systemu służącego ochronie danych , w tym : dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych 

i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik nr 4)”  

§ 2.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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UZASADNIENIE 

 

do Zarządzenia nr 385/2018 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 25.06.2018r. 

 

w sprawie wprowadzenia zmian do Zarządzenia Nr 380/2010 Wójta Gminy Sieroszewice  

z dnia  29 września 2010r sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości  

w Urzędzie Gminy Sieroszewice. 

Zmiany zostały wprowadzone wcześniejszym  Zarządzeniem Nr 257/2017 z dnia 11 maja 2017 roku  

Wójta Gminy Sieroszewice  a nie uchylono  już istniejącego Zarządzenia nr 380/2010 z dnia  29 

września 2010r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w punkcie 1,2 i 4 paragrafu 

1. 

  

 

 


