
ZARZĄDZENIE nr 2/2012
Burmistrza Miasta i Gminy Radzyń Chełmiński

z dnia  9 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową w 
Gminie oraz Urzędzie Miasta i Gminy w Radzyniu Chełmińskim 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(tj. Dz. U. z 2009  r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.)  i szczególnych ustaleń zawartych  
w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz.  
1240 z późn.  zm.)  oraz w rozporządzeniu  Ministra  Finansów z dnia 5 lipca 2010r.   w 
sprawie  szczególnych  zasad  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. Nr 128,  
poz.  861)  i  w  rozporządzeniu  Ministra  Finansów z dnia 30 marca 2010 r.  w sprawie  
szczegółowego  sposobu  ustalania  wartości  zobowiązań  zaliczanych  do  państwowego  
długu  publicznego,  długu  Skarbu  Państwa,  wartości  zobowiązań  z  tytułu  poręczeń  
i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366) wprowadzam do stosowania:

§ 1.  Dokonuje się zmiany w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Załączniku 

Nr  3  do   Zarządzenia  nr  101/2010  z  dnia  31  grudnia  2010  r.  w  sprawie  przepisów 

wewnętrznych  regulujących  gospodarkę  finansową  w  Gminie  oraz  Urzędzie  Miasta 

i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Z dniem 1 stycznia 2012 r. w załączniku tym  dokonuje 

się zmiany opisu do konta 201 zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.  Dokonuje się zmiany w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Załączniku 

Nr  5  do   Zarządzenia  nr  101/2010  z  dnia  31  grudnia  2010  r.  w  sprawie  przepisów 

wewnętrznych  regulujących  gospodarkę  finansową  w  Gminie  oraz  Urzędzie  Miasta 

i Gminy w Radzyniu Chełmińskim. Z dniem 1 stycznia 2012 r. w załączniku tym  dokonuje 

się zmiany wykazu i opisu działania programów komputerowych stosowanych w Urzędzie 

Miasta  i  Gminy w Radzyniu  Chełmińskim zgodnie  z  załącznikiem Nr 2 do niniejszego 

zarządzenia.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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