
ZARZĄDZENIE NR 79/FK/17 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 3 lipca 2017 r. 

 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu 

Miasta Chełmży. 

 

        Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 września 1994 r. o 

rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 2255 oraz z 2017 r. poz. 61, 245, 791 i 1089) i 

szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 191, 659, 933, 

935 i 1089) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie 

szczególnych zasad 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 (Dz. U. z 2017 r. poz. 760) zarządzam, 

co następuje:  

 

 

 § 1. Wprowadza się zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta Chełmży zgodnie 

z załącznikami do niniejszego zarządzenia. 

   

 § 2. Traci moc zarządzenie Nr 174/FK/09 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 grudnia 

2009 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla 

Urzędu Miasta Chełmży. 

 

§ 3. Zasady (polityka) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży stanowią załączniki od 

Nr 1 do Nr 11 do niniejszego zarządzenia: 

1) załącznik Nr 1 – Zasady prowadzenia rachunkowości;  

2) załącznik Nr 2 – Wykaz stosowanych ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Chełmży; 

3) załącznik Nr 3 – Obowiązujące metody wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku 

finansowego; 

4) załącznik Nr 4 – Zakładowy Plan Kont Budżetu Miasta; 

5) załącznik Nr 5 – Zakładowy Plan Kont Urzędu Miasta Chełmży; 



6) załącznik Nr 6 – Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla 

Urzędu Miasta Chełmża; 

7) załącznik Nr 7 – Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji; 

8) załącznik Nr 8 – Wykaz programów komputerowych, opis przeznaczenia oraz sposoby ich 

działania; 

9) załącznik Nr 9 – Ochrona danych; 

10) załącznik Nr 10 – Instrukcja dotycząca gospodarki kasowej w Urzędzie Miasta Chełmży; 

11) załącznik Nr 11 – Instrukcja przyjmowania wpłat bezgotówkowych w Urzędzie Miasta 

Chełmży. 

 

 § 4. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży. 

 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 79/FK/17 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie 

ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta 

Chełmży. 

 

Zgodnie z art. 10 ustawy z dnia ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

jednostka powinna posiadać dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią 

zasady (politykę) rachunkowości, a w szczególności dotyczące: 

1) określenia roku obrotowego i wchodzących w jego skład okresów sprawozdawczych; 

2) metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego; 

3) sposobu prowadzenia ksiąg rachunkowych, w tym co najmniej: 

a) zakładowego planu kont, ustalającego wykaz kont księgi głównej, przyjęte zasady 

klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych oraz ich 

powiązania z kontami księgi głównej, 

b) wykazu ksiąg rachunkowych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy użyciu 

komputera - wykazu zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na 

informatycznych nośnikach danych z określeniem ich struktury, wzajemnych powiązań 

oraz ich funkcji w organizacji całości ksiąg rachunkowych i w procesach przetwarzania 

danych, 

c) opisu systemu przetwarzania danych, a przy prowadzeniu ksiąg rachunkowych przy 

użyciu komputera - opisu systemu informatycznego, zawierającego wykaz programów, 

procedur lub funkcji, w zależności od struktury oprogramowania, wraz z opisem 

algorytmów i parametrów oraz programowych zasad ochrony danych, w tym w 

szczególności metod zabezpieczenia dostępu do danych i systemu ich przetwarzania, a 

ponadto określenie wersji oprogramowania i daty rozpoczęcia jego eksploatacji; 

d) systemu służącego ochronie danych i ich zbiorów, w tym dowodów księgowych, ksiąg 

rachunkowych i innych dokumentów stanowiących podstawę dokonanych w nich 

zapisów. 

Kierownik jednostki ustala w formie pisemnej i aktualizuje dokumentację określającą zasady 

(politykę) rachunkowości. 

Niniejszym zarządzeniem wprowadza się do stosowania zasady (politykę) 

rachunkowości obowiązujące w Urzędzie Miasta Chełmży. 

  


