
Zarzqdzenie Nr 57/2014

W6jta Gminy Ostr6wek

z dnia 29 sierpnia 2014 r.

w sprawie aktualizacji przyj$tych zasad(polityki) raehunkonosci.

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (t.j. Dz. U.
z 2013r.poz.330,poz.613,z 2014r.poz.768) oraz zgodnie z:

- ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U. z
2013r.,poz.885,poz.938,poz.l646,z2014r.poz.379,poz.911,poz.ll46),
- rozporza_dzeniem Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie szczegolnych zasad
rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorza_du
terytorialnego, jednostek budzetowych, samorza^dowych zaktadow budzetowych,
panstwowych funduszy celowych oraz paristwowych jednostek budzetowych maja^cych
siedzibe poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013r.poz.289),
- rozporzajizeniem Ministra Finansow z 19 stycznia 2012r. zmieniaja^ce rozporza^dzenie w
sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow
jednostek samorza^du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorza^dowych zakladow
budzetowych, panstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych
maj^cych siedzibe^ poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 121),
Wprowadzam do Zarza^dzenia Nr 80/2010 z dnia 31 grudnia 2010r.nastejHija^ce zmiany:
§1.W zwiajzku z likwidacja^ Szkoty Podstawowej w Wielgiem z dniem 31 sierpnia 2014r.
nastepuje zamkni^cie ksi^g rachunkowych na 31 sierpnia 2014r. i sporzqdzenie wymaganych
sprawozdah. Traci moc Zalajcznik Nr 7 do Zarza^dzenia Nr 80/2010 Wqjta Gminy Ostrowek
z dnia 31.12.2010r. Budzet Filii Przedszkola w Wielgiem przeniesiony zostanie do budzetu
Przedszkola w Ostrowku z wyodr^bniona^ analitykq ksi^gowa^.
§2.Do wykazu programow komputerowych dopuszczonych do stosowania w Urz^dzie Gminy
i jednostkach podleglych dodajemy:
KASA - system obslugi kasy urz^du
KASA-KSZOB - integracja programu KASA z systemem Ksi^gowosci Zobowia^zan
Operacje kasowe w systemic polegaja^na rejestracji poszczegolnych kwot z zaznaczeniem,
czy jest to przychod lub rozchod i jakiego zobowi^zania dotyczy. Istnieje mozliwosc podziam
wplacanych ba^dz wyplacanych kwot zgodnie z klasyfikacjq. i kontami bankowymi. Obszerny
opis programu i instrukcja uzytkowania jest dola^czony do programu na stanowisku kasjera.
GOMIG-KSZOB-Odpady- program do obslugi gospodarki odpadami. Obszerna instrukcja
znajduje si<? na stanowisku podinspektora ds. utrzymania czystosci i porzajiku.
KSI^GOWOSC ZOBOWIAZAN - dodano dodatkowe funkcje i rozszerzono zakres
mozliwosci wczcsniejszej wersji. Dokladny opis i instrukcja programu znajduje sie na
stanowisku inspektora d/s inkasa i oplat.
§3. Wykonanie zarza^dzenia powierzam Skarbnikowi Gminy Ostrowek.
§4. Zarza,dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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