
Zarządzenie Nr 24/2016 
Burmistrza Gminy Miasta Jastrowie 

z dnia 24 lutego 2016r. 
 

w sprawie: ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie 
 

Na podstawie  art. 10  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 330 z późn. zm.) i   art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia  2009 r. o 
finansach publicznych ( t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 885 z późn. zm.)  oraz uwzględniając 
ustalenia dotyczące zasad rachunkowości określone 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 (t.j. Dz.U. 
z 2013r, poz. 289), 

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

zarządza się, co następuje: 
§ 1. 1. Ustala się zasady rachunkowości dla Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie, określające 
ogólne zasady i sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych. 
2. Integralną część zasad rachunkowości stanowią załączniki: 

1) Wykaz ksiąg rachunkowych i zasady prowadzenia poszczególnych elementów ksiąg 
rachunkowych – załącznik Nr 1, 

2) Metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego – załącznik  
      Nr 2, 
3) Zakładowy plan kont dla budżetu gminy i miasta Jastrowie i zakładowy plan kont dla 

Urzędu Gminy i Miasta Jastrowie – załącznik Nr 3, 
4) Zasady prowadzenia rachunkowości podatków i opłat lokalnych – załącznik Nr 4, 
5) Opis systemu przetwarzania danych i opis systemu informatycznego – załącznik Nr 5, 
6) Ochrona danych – załącznik Nr 6, 
7) Instrukcja obiegu i kontroli dokumentów – załącznik Nr 7. 

§ 2. Traci moc Zarządzenie Nr 64/2012 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia  
31 lipca 2012r.w sprawie ustalenia zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy i Miasta  
w Jastrowiu oraz Zarządzenie Nr 8/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia  
22 stycznia 2014r.w sprawie zmian zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy i Miasta  
w Jastrowiu . 
§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia  2016r. 

                                                                           


