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Zarzqdzenie nr 98. 2019
z dnia 31.12.2019r.

Wojta Gminy Starcza
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowoSci

Na podstawie przepisow art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrze5nia 1994 r. o rachunkowoSci (tj.
Dz. U. z 2019r. poz. 351 z po2n. zm.) oraz art.40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz.U. 22019 r. poz.869 zp62n. zm. ) oraz w oparciu o: Rozporzqdzenie Ministra
Rozwoju i Finans6w z dnia 13 wrzeSnia 2017 r. w sprawie rachunkowolci oraz planOw kont dla
budzetu pahstwa, budzet6w jednostek samozqdu terytorialnego, jednostek budzetowych,
samozqdowych zaklad6w budzetowych, pafistwowych funduszy celowych oraz pahstwowych
jednostek budzetowych majqcych siedzibg poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz.'1911),  iRozpozqdzenie Ministra Finans6w z dnia 25 pa2dziernika 2010 r.  w sprawie zasad
rachunkowoSci oraz plan6w kont dla organow podatkowych jednostek samozqdu terytorialnego (Dz.
U. Nr 208, poz. 1375),

zarzEdzam, co nastQpuje:

s1
W celu uregulowania gospodarowania Srodkami publicznymi Urzgdu Gminy Starcza z
siedzibq pzy ul. Gminnej 4, ustalam zasady rachunkowosci zawierajqce:

1. Zasady prowadzenia rachunkowo6ci dla Urzgdu Gminy Starcza - stanowiqce
zalqcznik nr 1 do Zazqdzenia,

2. Wykaz kont dla jednostki bud2etowej oraz zasady ich funkcjonowania
stanowiqce zalqcznik nr 2 do niniejszego Zarzqdzenia.

3. Wykaz kont dla budZetu gminy Starcza oraz zasady ich funkcjonowania
stanowiqce zalqcznik nr 3 do Zazqdzenia,

4. Zasady ewidencji ksiqgowej w zakresie podatku VAT - stanowiqce zalqcznik nr 4
do Zazqdzenia,

5. Gospodarkq odpadami komunalnymi (lnstrukcja regulujqca ewidencjq i pobor
oplat z tytutu gospodarowania odpadami komunalnymi) - stanowiqcq zalqcznik nr
5 do Zarz4dzenia,

6. Zasady ewidencji oplqt za wodq i Scieki socjalno-bytowe oraz czynsz6w -
stanowiqce zalqcznik nr 6 do Zazqdzenia,

7. Instrukcjg kasowq - stanowiqcqzalqcznik nr 7 do Zazqdzenia,
8. Procedury kontrolifinansowej - stanowiqce zalqcznik nr 8 do Zazqdzenia,
9. Wykaz os6b odpowiedzialnych za nadzor merytoryczny i formalno-rachunkowy

dowod6w ksiggowych- stanowiqcy zalqcznik nr 9 do Zazqdzenia,

s2
Wykonanie Zazqdzenia powierza siq Skarbn ikowi G m iny.

s3
Traci moc:

1. Zazqdzenie nr 60/13 W6jta Gminy Starcza z dnia 05.09.2013r. w sprawie zasad
. polityki rachunkowoSci dla Urzgdu Gminy Starcza.

2. Zarzqdzenie Nr 92.2016 Wojta Gminy Starcza z dnia 30 grudnia 2016r. w sprawie
zmiany niekt6rych Zazqdzen Wojta Gminy Starcza zasad polityki rachunkowo$ci dla
Uzgdu Gminy Starcza,



3. Zazqdzenie Nr 107 .2018' Wojta Gminy Starcza z dnia 31 grudnia 2018r. zmieniajqce
zazqdzenie nr 60/13 Wojta Gminy Starcza z dnia 05.09.2013r. w sprawie ustalenia
zasad ( polityki ) rachunkowo6ci Uzqdu Gminy w Starczy .

s4
Zazqdzenie wchodzi w zycie z dniem"podpisania.


