
Zarządzenie Nr 708/2022 
Burmistrza Miasta i Gminy Syców 

z dnia 03.01.2022 
w sprawie zmiany zasad(polityki) rachunkowości 

 
Na podstawie art. 10 ust.2 Ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tj. Dz. 

U. z 2021r., poz.217 ze zmianami) oraz szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 oraz 68 i 69 

ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. nr 2021, poz.305 

ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (tj. Dz.U. z 2020r., poz.342), 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie rachunkowości 

oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.z 

2010r. Nr 208, poz.1375),  ustala się, co następuje: 

§ 1. 
Ustalam i wprowadzam do użytku wewnętrznego zasady (politykę) rachunkowości                 
w jednostce - Urząd Miasta i Gminy Syców zawierającą: 

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych – załącznik nr 1,  

2. Wykaz kont księgi głównej (zakładowy plan kont)  – załącznik nr 2,  

3. Zasady funkcjonowania kont budżetu, klasyfikacji zdarzeń gospodarczych, 

prowadzenia ewidencji analitycznej - załącznik nr 3. 

4. Metody wyceny aktywów i pasywów, tworzenia kont analitycznych oraz ustalenia  

wyniku finansowego- załącznik nr 4,  

5. Wykaz ksiąg rachunkowych prowadzonych za pomocą komputera oraz opis systemu 

informatycznego – załącznik nr 5,  

6. Wykaz programów komputerowych używanych do prowadzenia ksiąg rachunkowych 

oraz wskazanie daty rozpoczęcia danej wersji – załącznik nr 6.  

§ 2 
Traci mocZarządzenie Nr 514/ 2017 z dnia 22.12.2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad 

(polityki) rachunkowości zmienione Zarządzeniem Nr 594/2018 z dnia 04.06.2018 roku, 

Zarządzeniem Nr 275/2020 z dnia 29.01.2020 roku, Zarządzeniem Nr 462/2020 z dnia 

30.12.2020 roku, Zarządzeniem Nr 532/2021 z dnia 30.04.2021 roku, Zarządzeniem Nr 

584/2021 z dnia 26.07.2021 roku, Zarządzeniem Nr 641/2021 z dnia 27.09.2021 oraz 

Zarządzeniem Nr 644/2021 z dnia 04.10.2021. 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązująca od 01.01.2022 roku. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy Syców 

 
Sporz.A.G. 

  Dariusz Maniak 


