
Zarządzenie Nr SK.3200.1.2012.CG 

Burmistrza Miasta Sandomierza 

z dnia 16 kwietnia 2012 

 

 

w sprawie: wprowadzenia zasad rachunkowości dla Gminy Miejskiej 
Sandomierz oraz Urzędu Miejskiego w Sandomierzu 

    

              Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 

1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) 

 i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 czerwca 2009 r.  

o finansach publicznych (t. j. Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.)  oraz w: 

1) rozporządzeniu 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  (Dz. U. Nr 

128, poz. 861z późn. zm.),  

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375 z późn. zm.), 

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 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) 

4) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 23 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego,   

w tym do długu Skarbu Państwa (Dz. U. Nr 252 poz. 1692) 

 

Zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

Wprowadza się zasady  rachunkowości  w Urzędzie Miejskim w Sandomierzu:   

 

1.  Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1). 



2. Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego (załącznik  

nr 2). 

3. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 3), w tym: 

a) zakładowy plan kont i wykaz kont ksiąg pomocniczych (załącznik nr 3a), 

b) zakładowy plan kont ewidencji i rozliczania zadań finansowanych z wykorzystaniem 

środków z funduszy UE (załącznik nr 3b) 

c) wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych 

nośnikach danych (załącznik nr 3c) 

4. System służący ochronie danych, w tym:  dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych 

i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik 

nr 4). 

5. Ustala się zasady gospodarki rzeczowymi aktywami trwałymi (załącznik nr 5). 

6. Ustala się zasady przeprowadzenia inwentaryzacji (załącznik nr 6). 

§ 2 

            Traci  moc  Zarządzenie  Nr P.0152/85/2006   Burmistrza   Miasta  Sandomierza              

z  dnia 01 września 2006 roku w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont dla 

budżetu miasta i jednostki budżetowej. 

 

§ 3 

   Wykonanie zarządzenia powierza się  Skarbnikowi Miasta Sandomierza. 

 

§ 4 

    Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 


