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Zarządzenie  Nr 134/2010 

Burmistrza Karczewa 

z dnia 6 grudnia 2010 r. 

 
w sprawie wprowadzenia  zasad (polityki) rachunkowości 

 
Na podstawie art. 10 i art.13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 

Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami), 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. Nr 

128, poz. 861) oraz: 

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

rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), zarządza się  co następuje: 

 

      § 1. Wprowadzam do użytku wewnętrznego zasady (polityki) rachunkowości w Urzędzie 

Miejskim w Karczewie.  

 

       § 2. 1. Uprawnienia i obowiązki dotyczące prowadzenia rachunkowości w Urzędzie 

Miejskim w Karczewie, w  zakresie wynikającym z postanowień art. 4, ust 1-4 ustawy o 

rachunkowości, przenosi się na Skarbnika Gminy, w porozumieniu i za jego zgodą (z 

wyjątkiem przeprowadzenia inwentaryzacji). 

2. Zobowiązuje się Skarbnika Gminy do bieżącego aktualizowania ustaleń dokumentacji 

przyjętych zasad rachunkowości z uwzględnieniem obowiązujących przepisów i potrzeb 

działalności oraz proponowania wprowadzania zmian. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 

2011 r. Jednocześnie traci moc zarządzenie nr 107/2008 z dnia 8 sierpnia 2008 rok w sprawie 

wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości oraz zarządzenie nr 110/2009 z dnia 21 lipca 

2009 r. w sprawie wprowadzenia załącznika nr 1 -  Zasady ewidencji środków z projektu 

„Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy Karczew w ramach działania 8.3 

„Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo 

informatyczne-zwiększenie innowacyjności gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna 

Gospodarka 2007-2013, do zasad (polityki) rachunkowości 

 

 

  

 

W porozumieniu i za zgodą: 

 

Skarbnik Gminy Karczew 

mgr Małgorzata Pajek 

 

   

 

       Burmistrz Karczewa 

      inż. Władysław Dariusz Łokietek 
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ZASADY (POLITYKA) RACHUNKOWOŚCI 

W Urzędzie Miejskim w Karczewie 

 

WPROWADZENIE 

 

Niniejsze zasady mają na celu przedstawienie obowiązujących w jednostce samorządu 

terytorialnego – Gminie Karczew i obowiązującej ją jednostce budżetowej- Urzędzie Miejskim w 

Karczewie 

 

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) wykazu kont dla budżetu Gminy Karczew oraz zasad ewidencji analitycznej kont dla 

budżetu Gminy Karczew (załącznik Nr 3a), 

b) wykazu kont dla jednostki budżetowej – Urzędu Miejskiego w Karczewie oraz zasad 

ewidencji analitycznej kont dla Urzędu Miejskiego w Karczewie (załącznik Nr 3b), 

c) zasady ewidencji środków z projektu „Internet szansą dla wszystkich mieszkańców Gminy 

Karczew w ramach działania 8.3 „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion” 

osi priorytetowej 8 „Społeczeństwo informatyczne-zwiększenie innowacyjności 

gospodarki” Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 (załącznik Nr 

3b), 

4) Systemu służącego ochronie danych, w tym: dowodów księgowych, ksiąg rachunkowych i 

innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich zapisów (załącznik Nr 4). 

 

 

 

 

 

 

 

       Burmistrz Karczewa 

      inż. Władysław Dariusz Łokietek 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


