
    Zarządzenie nr 299/2013 
WÓJTA GMINY  SIEROSZEWICE 

z dnia  06 sierpnia 2013r. 
 

zmieniające  zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 
 

                Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r.                            
o rachunkowości   (tj. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm., ostatnia zmiana: Dz. U. 
z 2012 r. poz. 855 i 1342) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 
27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 885)                              
oraz Rozporządzenia 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 (t.j. Dz. U. z 2013r., poz. 289)                           
i Rozporządzenia Ministra Finansów 3 lutego 2010 r. w sprawie sprawozdawczości                    
budżetowej, ( Dz. U. z 2010r., Nr 20, poz. 103) . 
zarządzam co następuje: 
 
 
§ 1. W zarządzeniu  nr 380/2010 Wójta Gminy z dnia 29 września 2010r. w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości zmienionym: 
Zarządzeniem Nr 157/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012r. wprowadza się 
następujące zmiany:   
 

1) w  § 1 pkt 7 otrzymuje brzmienie:            

„7) Instrukcji kasowej ustalającej zasady gospodarki kasowej w Urzędzie Gminy                       
w Sieroszewicach (załącznik nr 1) do niniejszego zarządzenia” 

 

§ 2. 1.Traci  moc załącznik nr 7 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. 

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą  od dnia 1 sierpnia 
2013r. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



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

do  Zarządzenia nr 299/2013 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia  06 sierpnia 20132r. 
zmieniającego  zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 
 
 W związku z Zarządzeniem Nr 157/2012 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 29 maja 2012 r. 
zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości poprzez 
wprowadzenie zmian do zarządzenia nr 380/2010 Wójta Gminy  Sieroszewice z dnia 29 
września 2010 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,  
 załączniku nr 3, „Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych i wykaz zbioru danych 
prowadzących księgi rachunkowe na informatycznych nośnikach danych i opis systemu 
przetwarzania danych – systemu informatycznego , pkt 4 Opis systemu przetwarzania 
danych – systemu informatycznego /komputerowego/ wprowadzono nowy system 
programowy KASA+ Producent Systemy Komputerowe RADIX Gdańsk ul. Piastowska 33 – 
Aktualnie używana wersja -  System obsługi kasy, Aktualna wersja -  2.06, Rok rozpoczęcia 
eksploatacji -  2012., należało zmienić Instrukcję kasową ustalającej zasady gospodarki 
kasowej w Urzędzie Gminy w Sieroszewicach. 

Wobec powyższego zasadnym jest wprowadzenie powyższych zmian. 

 
 
 


