
Zarządzenie nr 257/2017 
Wójta  Gminy Sieroszewice 
z dnia 11 maja 2017 roku 

 
w sprawie wprowadzenia Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy Sieroszewice 
 
               Na podstawie art. 10 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 330 
ze zm.) i zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 
1870 ze zm.), rozporządzeniem Ministra Finansów z 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  
Załącznik do obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017r. Załącznik do 
obwieszczenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 8 marca 2017r.  (j.t. Dz. U. z 2017 r. poz. 760), 
rozporządzeniem Ministra Finansów z 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania 
wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości 
zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366),  
Wójt Gminy Sieroszewice zarządza, co następuje: 

§ 1. Ustalam i wprowadzam do użytku wewnętrznego zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie 

Gminy Sieroszewice, stanowiące załącznik do zarządzenia 

§ 2. Przestrzeganie i stosowanie zasad (polityki) rachunkowości zapewnia prawidłowe funkcjonowanie 

gospodarki finansowej oraz własną ochronę majątku jednostki. 

§ 3. Zobowiązuję wszystkich pracowników Urzędu Gminy Sieroszewice właściwych merytorycznie do 

zapoznania się z zasadami (polityką) rachunkowości oraz przestrzegania jej postanowień. 
 

§ 4. Tracą moc: 

-  Załącznik Nr  3b do Zarządzenie nr 380/2010 Wójta Gminy Sieroszewice  z 01.08.2014r. 

- Zarządzenie nr 157/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012r. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 roku. 

 

 



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

do  Zarządzenia nr 257/2017 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia  11 maja 2017 r.w sprawie wprowadzenia 

Zasad (polityki) Rachunkowości w Urzędzie Gminy Sieroszewice 

 

Korzystając z zapisów ustawy o rachunkowości – art. 10 ust. 2 Wójt ustala w formie pisemnej                     
i aktualizuje dokumentacje związaną z polityka rachunkowości w Urzędzie Gminy Sieroszewice 

 

 

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

 

 

 

 

 

 


