
Zarządzenie Nr 311/2010 
Wójta Gminy Sieroszewice 
z dnia 11 stycznia 2010r. 

 
 
zmieniające zarządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Sieroszewice oraz w sprawie ustalenia dokumentacji 
opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. 
 
 
        Na podstawie art. 10 ust.1 pkt 3 i 4 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994r.              
o rachunkowości(tj. Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami), art. 40 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych ( Dz. U. Nr 157, poz. 1240) w związku z 
rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku w sprawie szczególnych 
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek 
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. 
Nr 142 poz.1020 ze zmianami) 
zarządzam co następuje: 
 
§ 1. Paragraf 9 ust. 1 Zarządzenia Nr 329/06 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia                    
2 sierpnia 2006r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont              
dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Sieroszewice otrzymuje brzmienie:  
 „§ 9 ust.1 Wprowadza się następujące plany kont: 
                1. Zakładowy plan kont dla budżetu Gminy Sieroszewice – zgodnie z 

załącznikiem nr 1, 
                2. Zakładowy plan kont dla Urzędu Gminy w Sieroszewicach obejmujący 

ewidencję podatkową – zgodnie z załącznikiem nr 2.” 
 
§ 2. Paragraf 4 Zarządzenia Nr 190/2005 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 30 maja 
2005r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisującej przyjęte zasady (polityki) 
rachunkowości otrzymuje brzmienie: 
„§ 4  1.Księgi rachunkowe prowadzi się z zastosowaniem technik komputerowych. Wykaz 

zbioru danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach 
danych i opis systemu informatycznego rachunkowości – zgodnie z załącznikiem 
nr 3.” 

        2.Opis systemu informatycznego, zawierający wykaz programów wraz z 
charakterystyką i programowymi zasadami ochrony danych, określenie wersji 
oprogramowania – zgodnie z załącznikiem nr 4.” 

 
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 
 
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie od 1 stycznia 
2010r.  
 
 
 
 
 
 
 



U  z  a  s  a  d  n  i  e  n  i  e 
 

 
Do Zarządzenie Nr 311/2010 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 11 stycznia 2010r. 

 
zmieniające zarządzenia w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont 
dla budżetu Gminy i Urzędu Gminy Sieroszewice oraz w sprawie ustalenia dokumentacji 
opisującej przyjęte zasady (polityki) rachunkowości. 
 
Stosownie do obowiązującego porządku prawnego, każda jednostka winna posiadać 
dokumentację opisującą przyjętą przez nią politykę rachunkowości. Zmiana 
obowiązujących przepisów, będących podstawą kształtowania tej polityki, wymusza 
konieczność dostosowania dokumentacji obowiązującej w danej jednostce. Ponadto 
wprowadzenie powyższych rozwiązań pozwoli na bardziej racjonalną gospodarkę 
finansową gminy. 
 


