
 

Zarządzenie Nr 101/2022 

                                              Burmistrza Miasta i Gminy Pacanów 

                                                       z dnia 06 września 2022 r. 

 

 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r Wójta Gminy Pacanów 

dotyczące  zasad ( Polityki ) rachunkowości dla Budżetu i Urzędu Gminy Pacanów oraz 

zasad rachunkowości i zakładowy plan kont podatków i opłat lokalnych 
Na podstawie art.10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości  (t. j. Dz. U. z 

2021 r. poz. 217 z późn. zm.) i zgodnie z  art. 40 , art. 68 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o 

finansach  publicznych ( j.t. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm. ) oraz rozporządzeniem Ministra 

Rozwoju i Finansów  z 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), rozporządzeniem 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), zarządzam co następuje: 

 

 

      § 1 

 

1.Do zasad (Polityki rachunkowości dla Budżetu i Urzędu  Gminy Pacanów – załącznik Nr1 

do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów Nr 31/2018 z dnia 13 marca 2018r wprowadza się 

następujące  zmiany: w Części II  

1. w  §5: 

-z pkt 12 usuwa się zapis „Prowadzona jest w systemie GOSKOM premium firmy PZI TARAN 

Mielec”. 

2. w  §9: 

-w pkt 6  konto 402  zamienia się na konto 401,  

-w pkt 7 po słowach 24 miesiące dodaje się zapis „-tj. maksymalna stawka odpisu amortyzacyjnego 

wynosi 50 %. 

 

     § 2 

 

 

Zobowiązuję wszystkich pracowników właściwych merytorycznie, z tytułu powierzonych 

im obowiązków, do zapoznania się z w/w instrukcjami i przestrzegania w pełni zawartych w nich 

postanowień.  

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 
Burmistrz Miasta i Gminy  

mgr Wiesław Skop 


