
ZARZĄDZENIE  NR 81/2010 

Z DNIA 31 grudnia 2010 ROKU 

WÓJTA GMINY MICHAŁÓW 

 

w sprawie wprowadzenia    zasad polityki rachunkowości w Gminie Michałów. 

 

 

 Podstawy prawne: 

 

 

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity z 2009 r. 

Dz. U. nr 152, poz. 1223 z późn. zm.),  

2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157 

poz. 1240 z późn. zm.), 

3. Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, 

budżetów jednostek samorządu terytorialnego , jednostek budżetowych, 

samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz  

państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczpospolitej Polskiej  (Dz.U. Nr 128, poz. 861). 

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r w sprawie 

zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków , opłat i 

niepodatkowych należności budżetowych dla organów podatkowych jednostek 

samorządu terytorialnego ( Dz. U. Nr 208, poz. 1375) 

5. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010r. w sprawie 

szczegółowej klasyfikacji  wydatków strukturalnych ( Dz. U. Nr 44, poz. 255) 

 

6.Komunikat nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 

standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych” (Dz. Urz. 

Min. Fin. z 2009 r. nr 15, poz. 84)  

 7.Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 

lutego 2000 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych zasad i 

wymagań, jakim powinna odpowiadać ochrona wartości pieniężnych 

przechowywanych i transportowanych przez przedsiębiorców i inne jednostki 

organizacyjne (Dz. U. z 2010 r. nr 166, poz. 1128). 

8. Rozporządzenia Rady Ministrów  w sprawie stosowania Klasyfikacji 

Środków trwałych (KŚT) Dz.U. Nr 242, poz 1622. 

  

  

   

 

 

§ 1 



 

Dokumentację opisującą zasady polityki rachunkowości stanowią Załączniki do 

Zarządzenia Wójta Gminy Michałów   w następujących sprawach. 

  

     

1. Zakładowego Planu Kont dla Budżetu Gminy Michałów, Urzędu Gminy     

Michałów oraz Ewidencji Podatków i opłat w Gminie stanowiącego 

załącznik Nr 1 

2. Instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 

przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i  ksiąg 

rachunkowych  w Gminie Michałów stanowiącej  załącznik Nr 2 

3. Instrukcji gospodarki  kasowej oraz  ewidencji druków ścisłego 

zarachowania  stanowiącej załącznik Nr 3. 

4. Instrukcji inwentaryzacyjnej składników majątkowych   w Gminie 

Michałów stanowiącej  załącznik Nr 4. 

5. Instrukcji zasad ewidencji poboru podatków i opłat w Gminie Michałów 

stanowiącej  załącznik Nr 5. 

 

   

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania z mocą obowiązującą  

od 01 stycznia 2012 roku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


