
Zarządzenie Nr Or.0050.101.2021 
Burmistrza Praszki 

z dnia 21 września 2021 roku
w sprawie wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust.] i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 
202 Ir. poz. 217), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz.U, z 202Ir. 
poz. 305), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 (tekst jednolity Dz.U. z 2020r. poz, 
342 tj.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz, 1375 z późn.zm,) 
oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 marca 20 lOr, w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 
publicznych w zakresie operacji finansowych (tekst jednolity Dz,U. z2014r. poz, 1773 z póżn.zm,) zarządzam, 
co następuje:

§1-
Wprowadza się jako obowiązujące od dnia 1 października 2021 r. zasady (politykę) rachunkowości w 
Urzędzie Miejskim w Praszce oraz jednostkach organizacyjnych objętych wspólną obsługą finansową 
i żłobku tj.: Publicznym Przedszkolu nr 1 w Praszce, Publicznym Przedszkolu nr 2 w Praszce, Szkole 
Podstawowej nr 2 w Praszce, Szkole Podstawowej nr 3 w Praszce, Szkole Podstawowej nr 4 w Praszce, 
Szkole Podstawowej w Kowalach, Szkole Podstawowej w Przedmościu, Zespole Szkolno- 
Przedszkolnym w Strojcu, Zespole Placówek Specjalnych w Praszce, Publicznym Przedszkolu w Ganię, 
Publicznym Żłobku w Praszce zawierające :

1. Zakładowy plan kont - załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2. Instrukcję sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych- załącznik Nr 2 
do niniejszego zarządzenia,

3. Instrukcję gospodarki kasowej i druków ścisłego zarachowania- załącznik Nr 3 do niniejszego 
zarządzenia,

4. Instrukcję określającą gospodarkę majątkiem trwałym, inwentaryzację majątku i zasady 
odpowiedzialności za powierzone mienie - załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5. Instrukcję w sprawie ewidencji poboru podatków i opłat - załącznik Nr 5,

6. Instrukcję egzekucji opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi -załącznik nr 6 
do niniejszego zarządzenia.”

Tracą moc:

1) Zarządzenie Nr Or.0050.5.2018 Burmistrza Praszki z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,

2) Zarządzenie Nr Or.0050.78.2019 Burmistrza Praszki z dnia 5 września 2019 roku w sprawie 
zmiany zarządzenia Burmistrza Praszki nrOr.0050.5.2018 z dnia 2018 r. w sprawie 
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości,

3) Zarządzenie Nr Or.0050.136,2019 Burmistrza Praszki z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie 
wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości,

4) Zarządzenie Nr Or.0050.124.2020 Burmistrza Praszki z dnia 21 grudnia 2020 roku w sprawie 
wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości,

5) Zarządzenie Nr Or.0050.22.2021 Burmistrza Praszki z dnia 10 lutego 2021 roku w sprawie 
wprowadzenia zmiany w zasadach (polityki) rachunkowości.

§2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 października 2021 roku.

w TkaczyńskiJaros


