
Zarządzenie Nr 75/2021 

Burmistrza Władysławowa 

z dnia 31 maja 2021 roku 

 

 
w sprawie: dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości 

   

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j. Dz. U. z 2021 

r., poz. 217) oraz w oparciu o rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 r.  

w sprawie  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 2020 r., poz. 342) oraz 

ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) 

oraz ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 

ze zm.) 

 

 

Burmistrz Władysławowa 

zarządza, co następuje: 

 

§1. 

 

Z dniem 1 stycznia 2021 roku wprowadzam do stosowania dokumentację opisującą przyjęte 

w Urzędzie Miejskim zasady rachunkowości (politykę rachunkowości) zawierającą: 

1. Określenie roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; 

metody wyceny aktywów i pasywów (załącznik Nr 1 niniejszego zarządzenia). 

2. Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik Nr 2 niniejszego zarządzenia),  

w tym: 

a) zakładowy plan kont, 

b) wykaz ksiąg rachunkowych i opis systemu przetwarzania danych. 

3. Instrukcję obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo – księgowych 

(załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia). 

4. Instrukcję w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad 

odpowiedzialności za powierzone mienie (załącznik Nr 4 niniejszego zarządzenia). 

5. Instrukcję w sprawie ewidencji, kontroli i inwentaryzacji druków ścisłego 

zarachowania (załącznik Nr 5 niniejszego zarządzenia). 

6. Instrukcję w sprawie: 

a) ewidencji i poboru podatków i opłat (załącznik Nr 6a niniejszego zarządzenia), 

b) udzielania ulg w spłacie i umarzania zobowiązań podatkowych (załącznik  

Nr 6b niniejszego zarządzenia). 

7. Instrukcję postępowania w sprawie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz 

finansowaniu terroryzmu (załącznik Nr 7 niniejszego zarządzenia). 

8. Regulamin zasad kontroli finansowej i wewnętrznej (załącznik nr 8 do niniejszego 

zarządzenia). 

9. Instrukcja w sprawie zasad rachunkowości w zakresie zadań finansowanych  

z wykorzystaniem środków z budżetu środków europejskich (załącznik nr 9 do 

niniejszego zarządzenia). 



 

§ 2. 

 

      Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych im 

obowiązków, do zapoznania się z wyżej wymienionymi instrukcjami i przestrzegania w pełni 

zawartych w nich postanowień. 

 

§ 3. 

 

Tracą moc następujące zarządzenia: 

 

1. Zarządzenie Nr 176/2018 Burmistrza Władysławowa z dnia 28 sierpnia 2018 roku  

w sprawie dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. 

2. Zarządzenie Nr 114/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 23 maja 2019 roku  

w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. 

3. Zarządzenie Nr 235/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 17 września 2019 roku  

w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. 

4. Zarządzenie Nr 279/2019 Burmistrza Władysławowa z dnia 26 listopada 2019 roku  

w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. 

5. Zarządzenie Nr 195/2020 Burmistrza Władysławowa z dnia 27 listopada 2020 roku  

w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. 

6. Zarządzenie Nr 203/2020 Burmistrza Władysławowa z dnia 18 grudnia 2020 roku  

w sprawie zmian w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości. 

 

 

§ 4. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z datą obowiązywania od 1 stycznia 2021 

roku.  
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