Zarządzenie Nr 42/06 
Wójta Gminy Pacanów 
z dnia 30 października 2006 roku
w sprawie zasad rachunkowości

Na podstawie art. 10 ust. 22 ustawy z dnia 29 września 1994 r o rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76 poz. 694) zwanej dalej ustawą, oraz Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142. poz.1020) Rozp. MF w spr. Planów kont dla budżetu państwa
Wójt Gminy Pacanów zarządza co następuje:

§1

1. Rokiem obrotowym jednostki jest rok kalendarzowy.
2. W skład roku obrotowego wchodzą okresy sprawozdawcze. Za okres sprawozdawczy przyjmuje się okres jednego miesiąca. Sprawozdania finansowe należy sporządzać wg obowiązujących przepisów w sprawie sprawozdawczości budżetowej.
3. Księgi jednostki prowadzi się w siedzibie jednostki tj.: Pacanów, ul. Radziwiłłówka 2
4. Jednostka stosuje wykaz kont księgi głównej określony w załączniku nr l do mniejszego zarządzenia. Poszczególne operacje na kontach syntetycznych grupuje się, prowadząc do każdego konta ewidencję szczegółową według zasad określonych w Rozporządzeniu Ministra Finansów.
5. Konta ksiąg pomocniczych (analityka) zawierają zapisy będące uszczegółowieniem i uzupełnieniem zapisów kont księgi głównej. Prowadzi się je w ujęciu systematycznym, jako wyodrębniony system ksiąg, kartotek, komputerowych zbiorów danych uzgodniony z saldami i zapisami na kontach księgi głównej. Konta analityczne tworzy się w miarę potrzeb. Prowadzona bieżąca aktualizacja kont analitycznych i syntetycznych nie wymaga odrębnego zarządzenia.
6. Ewidencję i rozliczanie kosztów prowadzi się na kontach zespołu 4, wg podziałek klasyfikacji budżetowej
7. Ewidencję zapasów prowadzi się w sposób następujący:
a) materiałów w rzeczywistych cenach zakupu, według osób odpowiedzialnych materialnie za powierzone mienie,
b) materiały przekazywane bezpośrednio z zakupu na potrzeby administracyjno-gospodarcze oraz paliwo dla potrzeb Urzędu Gminy odpisuje się w koszty w pełnej ich wartości wynikającej z faktur (rachunków) pod datą ich zakupu.
8. Przedmioty o okresie używania dłuższych niż rok, lecz o wartości jednostkowej nie przekraczającej 350 zł. odpisuje się w koszty pod datą przekazania do używania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Przedmioty o wartości jednostkowej ponad 350 zł. do 3.500 zł wprowadza się do ewidencji pozostałych środków trwałych i umarza jednorazowo.
9. Środki trwałe amortyzowane są za pomocą stawek podatkowych.
10.Wartości niematerialne i prawne o wartości jednostkowej od 350 zł do 3.500 zł odpisuje się jednorazowo w pełnej ich wartości w koszty, natomiast o wartości wyższej są amortyzowane są według zasad i stawek podatkowych.
11.W przypadku uzasadnionego braku możliwości uzyskania zewnętrznych obcych dowodów źródłowych stosuje się dowód zastępczy w postaci dokumentu poświadczającego przyjęcie dostawy lub wykonanie usługi wystawionego przez uprawnioną osobę, sprawdzonego i podpisanego przez kierownika właściwego działu oraz akceptowanego przez kierownika jednostki.
12.Jednostka zobowiązuje się do stosowania określonych ustawą zasad rachunkowości, rzetelnie i jasno przedstawiających jej sytuacja majątkową i finansową oraz wynik finansowy.
13. W sprawach nieuregulowanych przepisami ustawy o rachunkowości oraz nieokreślonych w niniejszym zarządzeniu stosuje się krajowe standardy rachunkowości, a w przypadku ich braku - Międzynarodowe Standardy Rachunkowości.
14. Integralną częścią zarządzenia jest:
a) załącznik Nr 1 - Zakładowy plan kont
b) Załącznik Nr 2 - Wykaz ksiąg rachunkowych

§2

Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy

§3
Niniejsze zarządzenie wchodzi w życie 31 października 2006 r.

Wójt 
Leonard Kowalski
Osoba Pełniąca funkcję Organu Gminy

