
ZARZĄDZENIE NR 137/FK/21 

BURMISTRZA MIASTA CHEŁMŻY 

z dnia 15 listopada 2021 r. 

 

zmieniające zarządzenie 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 2021 r. poz. 217) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z 

dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305, 1535 i 1773) oraz 

w rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 roku 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zarządzam, co następuje:  

 

 § 1. W zarządzeniu Nr 2/FK/19 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 2 stycznia 2019 r. w 

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

Chełmży, zmienionym zarządzeniem Nr 41/FK/20 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 27 

lutego 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad 

(polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży, zarządzeniem Nr 42/FK/20 Burmistrza 

Miasta Chełmży z dnia 2 marca 2020 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia 

dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży oraz 

zarządzeniem Nr 39/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 29 stycznia 2021 r. 

zmieniającym zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży: 

1) w załączniku Nr 6 – „Instrukcja sporządzania, obiegu i kontroli dowodów księgowych dla 

Urzędu Miasta Chełmży” w § 45 w ust. 3 dodaje się pkt 12 o treści: 

„12) wezwania Straży Miejskiej.”; 

2) w załączniku Nr 7 – „Instrukcja przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji” w § 18 

dodaje się ust. 8 i 9 o treści: 

 „8. Dopuszcza się wysyłanie potwierdzeń sald drogą elektroniczną. 



 9. W przypadku gdy inwentaryzowane saldo jest zerowe, a w ciągu roku nie było na nim 

żadnych obrotów, to nie wysyła się potwierdzenia salda.”. 

   

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Chełmży. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



UZASADNIENIE 

do zarządzenia Nr 137/FK/21 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 15 listopada 2021 r. 

zmieniającego zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości dla Urzędu Miasta Chełmży. 

 

Niniejszym zarządzeniem aktualizuje się zasady (politykę) rachunkowości 

obowiązujące w Urzędzie Miasta Chełmży. 

 

 


