
    Zarządzenie nr 157/2012 
WÓJTA GMINY  SIEROSZEWICE 

z dnia  29 maja 2012r. 
 

zmieniające  zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 
 
         Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniające 
rozporządzenie 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 2012r., pozycja 121/ 
zarządzam co następuje: 
 
 
§ 1. W zarządzeniu  nr 380/2010 Wójta Gminy z dnia 29 września 2010r. w sprawie wprowadzenia 
zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się następujące zmiany:   
 

1) w  § 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie:            

„ 3) Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, wykazu zbiorów danych tworzących księgi 
rachunkowe na informatycznych nośnikach danych i opisu systemu przetwarzania danych – 
systemu informatycznego (załącznik nr 1), do niniejszego zarządzenia w tym: 

        a)     zakładowego planu kont dla Urzędu Gminy w Sieroszewicach (załącznik nr 1a), 
                do niniejszego zarządzenia 
        b)     zakładowego planu kont dla budżetu  Gminy Sieroszewice (załącznik nr 3b),” 
 

§ 2. 1.Traci  moc załącznik nr 3 i  3a do Zarządzenia nr 380/2010  z dnia 29.09.2010r. Wójta Gminy 
Sieroszewice w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości. 

 

§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

............................................... 
                                                                                                                                                                  (Wójt Gminy)            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

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

do  Zarządzenia nr 157/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia  29 maja 2012r. 
zmieniającego  zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 
 
Na podstawie § 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniające 
rozporządzenie 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 2012r., pozycja 121/, kierownicy jednostek 
budżetowych zobowiązani zostali do dostosowania zasad prowadzenia ewidencji do zasad określonych 
w w/w rozporządzeniu w terminie 6 miesięcy od dnia jego wejścia w życie tj. do dnia 16.08.2012r.  

Wobec powyższego zasadnym jest wprowadzenie powyższych zmian. 

 
 

............................................... 
                                                                                                                                                          (Wójt Gminy)            

 


