
ZARZĄDZENIE NR 55/14
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 27 maja 2014 r.

w sprawie zmiany zasad (polityki) rachunkowości

Na podstawie przepisów art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r., 
poz. 330) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 
885), uwzględniając ustalenia dotyczące zasad rachunkowości określone w:

1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegółowych 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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. 
z 2010 r. Nr 128, poz. 861);

2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz 
planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz. 
1375);

3) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie 
szczegółowych 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 
Rzeczpospolitej Polskiej (Dz.U. z 2012 r., poz. 12)

zarządza się, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmiany obowiązujących zasad rachunkowości w Gminie Gnojno i Urzędzie Gminy w 
Gnojnie, przyjętych Zarządzeniem Wójta Gminy Gnojno Nr 54A/13 z dnia 28 czerwca 2013 r. w sprawie 
zasad (polityki) rachunkowości, poprzez wprowadzenie następującej korekty:

W załączniku nr 3 - Plan kont dla Urzędu Gminy w Gnojnie dokonuje się zmiany opisu konta 
pozabilansowego 980 – Plan finansowy wydatków budżetowych poprzez dodanie zapisu: „Księgowania 
planu wydatków dokonuje się na koniec każdego miesiąca”.

§ 2. Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im 
obowiązków, do zapoznania się treścią niniejszego zarządzenia i przestrzegania zawartych w nim uregulowań.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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inż. Jolanta Stachowicz
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