
ZARZĄDZENIE NR 50/2017
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 14 czerwca 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia w sprawie zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Konopiska

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016r. poz. 1047 ze 
zmianami), w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
z 2010r. nr 208 poz. 1375) oraz uwzględniając ustalenia dotyczące zasad rachunkowości określone 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 05 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. z 2017r. poz. 760),  zarządzam, 
co następuje:

§ 1. W celu uregulowania zmian wynikających z wykonywania budżetu, gospodarki finansowej 
i sprawozdawczości oraz w celu prawidłowego gospodarowania środkami publicznymi Urzędu Gminy Konopiska 
z siedzibą przy ul. Lipowej 5, wprowadza się zmiany w zasadach prowadzenia rachunkowości oraz w wykazie kont 
dla jednostek budżetowych i gminnych funduszy celowych, polegające na zastąpieniu zapisu w Załączniku nr 1, 
część II Postanowienia szczegółowe, pkt. 5, odnośnik trzeci: "w ciągu roku obrotowego koszty i zobowiązania 
wynikające z otrzymanych faktur i rachunków księguje się w miesiącu ich wpłynięcia do referatu księgowości, 
natomiast na przełomie roku dokumenty księguje się do roku, którego dotyczą pod warunkiem wpłynięcia do 
Urzędu do dnia 31 stycznia roku następnego," zapisem następujacej treści: "w ciągu roku obrotowego koszty 
i zobowiązania wynikające z otrzymanych faktur i rachunków księguje się w miesiącu ich wpłynięcia do referatu 
księgowości, natomiast na przełomie roku dokumenty księguje się do roku obrotowego, którego dotyczą, pod 
warunkiem wpłynięcia do Referatu Finansów do dnia 31 stycznia roku następnego,".

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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