
Zarządzenie Nr 47
 z dnia 14 sierpnia 2008 r. 

         w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina 
         Nr. 75 z dnia 30 października 2007r. regulującego   

gospodarkę finansową w Urzędzie Miasta Gostynina

Na podstawie art. 17 ust.3 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz art 4 i 10 ust. 1 i 2 ustawy z 
dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2002r. Nr 76, poz. 
694 z późn.  zm.),  Rozporządzenia  Ministra Finansów  z dnia 28 lipca 2006 r.  w 
sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, 
budżetów  jednostek  samorządu  terytorialnego  oraz  niektórych  jednostek  sektora 
finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia 
Ministra Finansów z dnia 21 czerwca 2006 r. w sprawie zasad rachunkowości i planu 
kont  w  zakresie  ewidencji  podatków,  opłat  i  niepodatkowych  należności 
budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 
Nr 112, poz. 761)  zarządzam co następuje:

§ 1

1. W Zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina  Nr. 75 z dnia 30 października 
2007r.regulującego  gospodarkę  finansową  w  Urzędzie  Miasta  Gostynina 
Załącznik  Nr  1  -  Zasady  Prowadzenia  Polityki  Rachunkowości  otrzymuje 
brzmienie określone w Załączniku Nr 1 do niniejszego Zarządzenia;

2. W Zarządzenia Burmistrza Miasta Gostynina  Nr. 75 z dnia 30 października 
2007r.  regulującego  gospodarkę  finansową  w  Urzędzie  Miasta  Gostynina 
Załącznik  Nr  2  -  Instrukcja  Obiegu  i  Kontroli  Dokumentów  Finansowo  – 
Księgowych  otrzymuje brzmienie określone w Załączniku Nr 2 do niniejszego 
Zarządzenia;

§ 2

Zobowiązuję  wszystkich  pracowników  właściwych  merytorycznie,  z  tytułu 
powierzonych  im  obowiązków,  do  zapoznania  się  z  wyżej  wymienionymi 
dokumentami i do przestrzegania w pełni zawartych w nich postanowień.



§ 3

Za  prawidłowe  przestrzeganie  instrukcji  odpowiedzialni  są  naczelnicy 
poszczególnych komórek organizacyjnych oraz samodzielnych stanowiska pracy.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z wyjątkiem § 15 ust. 2 Załącznika 
Nr  1,  który  wchodzi  w życie  z  mocą  obowiązującą  od  dnia  1  stycznia  2008r.,  a 
niektóre konta analityczne określone w załączniku nr 3 oraz programy komputerowe 
określone w załączniku nr 6 do Zasad Prowadzenia Polityki Rachunkowości z dniem 
1 stycznia 2009r. 


