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ZARZĄDZENIE NR 169.2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

z dnia 29 września 2021 r. 

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217), 

rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont 

dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.  Nr 208, poz. 1375), zarządza się, co 

następuje: 

§ 1. Wprowadza się „Zasady (politykę) rachunkowości w Urzędzie Miasta i Gminy w Kunowie” wraz 

z „Instrukcją sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów księgowych”  stanowiące załącznik do zarządzenia. 

§ 2. 1. Zobowiązuje się pracowników Urzędu do zapoznania się z treścią oraz przyjęciem do stosowania  

niniejszego zarządzenia, jak również w miarę zaistniałych okoliczności mających wpływ na jego treść do 

składania informacji i propozycji aktualizacji dokumentacji do Skarbnika Gminy. 

2. Zarządzenie podlega wykonaniu przez wszystkie komórki organizacyjne Urzędu Miasta i Gminy 

w Kunowie. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Tracą moc zarządzenia: Nr 269/10 z dnia 31 grudnia 2010 r., Nr 117/11 z dnia 29 czerwca 2011 r., 

Nr 172/11 z dnia 14 września 2011 r., Nr 261/11 z dnia 31 grudnia 2011 r., Nr 318.2017 z dnia 29 grudnia 

2017 r., Nr 60,2020 z dnia 17 marca 2020 r., Nr 100.2020 z dnia 11 maja 2020, Nr 109.2020 z dnia 15 maja 

2020 r., Nr 139.2020 z dnia 22 czerwca 2020 r. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Burmistrz Miasta i Gminy  

w Kunowie 

 

 

Lech Łodej 



ZASADY (POLITYKI) RACHUNKOWOŚCI  

W URZĘDZIE MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

 

Wyłączono jawność załącznika z uwagi, iż określa on wewnętrzną organizację pracy  

Urzędu Miasta i Gminy w Kunowie  

 

 

 

 

 

 

 


