
Zarz^dzenie nr 71/2018 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 21 maja 2018 roku 

w sprawie: zmiany zarz^dzenia nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r. Wojta Gminy 
Pacanow dotycz^ce zasad (Polityki) rachunkowosci dla Budzetu i Urzedu Gminy 
Pacanow oraz zasad rachunkowosci i zaktadowy plan kont podatkow i optat 
lokalnych 
Na podstawie art.lO i art. 13 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci (t. j . Dz. 
U. z 2018 r. poz. 395) i zgodnie z art. 40 , art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 
finansach publicznych ( j . t . Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 ) oraz rozporzqdzeniem Ministra 
Rozwoju i Finansow z 13 wrzesnia 2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla 
budzetu panstwa, budzetow jednostek samorz^du terytorialnego, jednostek budzetowych, 
samorz^dowych zakladow budzetowych, paristwowych funduszy celowych oraz 
panstwowych jednostek budzetowych maj^cych siedzib^ poza granicami Rzeczypospolitej 
Polskiej (Dz. U. z 2017 r. poz. 1911), rozporz^dzeniem Ministra Finansow z 25 pazdziemika 
2010 r. w sprawie zasad rachunkowosci oraz planow kont dla organow podatkowych 
jednostek samorz^du terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), zarz^dzam co nast^puje: 

§1 
1. Do zasad (Polityki) rachunkowosci dia Budzetu i Urzedu Gminy Pacanow- zatqcznik Nr 1 
do Zarzgdzenia Wojta Gminy Pacanow Nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r dodaje si? 
zatqcznik Nr 5 „Wykaz funkcjonuĵ cych ksi^g rachunkowych budzetu/Urz^du". 
Zatacznik zawiera szczegotowy wykaz ksi^ rachunkowych funkcjonujq̂ cych w budzecie/Urẑ dzie. 
Zalq̂ cznik b̂ dzie na bieẑ co aktualizowany 1 zatwierdzany przez Wojta Gminy Pacanow. Aktualizacja 
zatq̂ cznika nie wymaga zmiany niniejszego zarz^dzenia. 

2. W przypadku zwrotu podatku VAT za lata ubiegle, wplata zwî kszy dochody i ujmowana b̂ dzie w 
klasyfikacji 758-75814-0940 

§2 
Zobowi^zuje siq wszystkich pracownikow merytorycznie odpowiedzialnych z tytulu 
powierzonych im obowi^zkow, do zapoznania si? w/w zarz^dzeniem i przestrzegania 
zawartych w nich postanowien. 

§3 
Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podj^cia, z moc^ obowi^zuj^cq od 1 stycznia 
2018 roku. 

W d J T GRhlNY 

mgr Wieda^Skop 



Zatqcznik Nr 1 

do Zatqcznika Nr 5 Zasad (polityki) Rachunkowosci 

Wykaz funkcjonujqcych ks i^ rachunkowych budzetu/Urz§du w2018 roku 

Lp. Nazwa dziennika cz^sciowego Oznaczenie dziennika 
1. Ksî ga gtowna- koszty ksztatcenia KGK 
2. Ksî ga gtowna- ZFSS KGF 
3. KsiQga giowna- Wydatki UG KGW 
4. Budowa instalowania, odwadniania i kompostowania 

osadow sciekowych na oczyszczalniach sciekow-Solec-
Zdroj-wydatki 

BIS 

5. Ksî ga gtowna- Sumy depozytowe KGS 
6. Budowa Przedszkola Samorzqdowego w Pacanowie -

Wydatki 
BPS-W 

7. Zakup sprzQtu ratownictwa medycznego SRM 
8. Budowa Przedszkola Samorzgdowego w Pacanowie -

zaiiczka 
BPS 

9. Budowa instalowania , odwadniania i kompostowania 
osadow sciekowych na oczyszczalniach sciekow-Solec-
Zdroj-dochody 

BO IKS 

10. Ksî ga gtowna -Dochody UG KGD 
11. KsiQga gtowna- plan finansowy DZP 
12. Ksî ga gtowna- Organ KGO 


