Zarządzenie nr 4/07
Wójta Gminy Osie
z dnia 04.01.2007 r.
w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości
Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r.
Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 czerwca2005r. o finansach publicznych (tj. Dz.U. z 2005
r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) oraz uwzględniając ustalenia dotyczące zasad rachunkowości określone w:
1) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości
oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych
jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. z 2006r. Nr 142, poz. 1020),
2) rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planu
kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów podatkowych jednostek samorządu tery
torialnego (Dz.U. z 2006r. Nr 112, poz. 761),
4) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 29 czerwca2006r. w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarza
nia, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów
ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2006r. Nr 117 poz.791),
5) rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobu i trybu gospodarowania
składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom budżetowym, zakładom budżetowym i
gospodarstwom pomocniczym (Dz.U. Nr 191, poz. 1957),
zarządza się , co następuje
§ 1.
Wprowadza się jako obowiązujące od dnia 01.01.2007 r. Zasady (politykę) rachunkowości w Gminie Osie i
Urzędzie Gminy Osie, jako załączniki Nr 1, 2, 3, 3a, 3b, 3c, 4, 5.
§ 2.
Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im obowiązków,
do zapoznania się z niniejszymi zasadami polityki rachunkowości i przestrzegania w pełni zawartych w nich
uregulowań.
§ 3.
Traci moc Zarządzenie Nr 8/02 Wójta Gminy Osie z dnia 25.04.2002 r. w sprawie stosowania zasad rachun
kowości obowiązującej w Urzędzie Gminy.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Osie
(-) Michał Grabski

WPROWADZENIE
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1. Ogólnych zasad prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1).
2. Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego (załącznik nr 2).
3. Sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 3), w tym:
a) zakładowego planu kont i wykazu kont ksiąg pomocniczych (załącznik nr 3a-3c),
b) wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe prowadzone na komputerowych nośnikach
danych, oraz
c) opisu systemu przetwarzania danych – systemu informatycznego.(Załącznik nr 4)
4. Systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i innych doku
mentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik nr 5).

