
ZARZĄDZENIE Nr 52 

Burmistrza  Gminy Rymanów 

z dnia 24 marca 2009 roku 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych 

zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy Rymanów. 

  
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 

2002 r. nr 76 poz. 694 z późn. zm.) i art. 17  ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 249 poz. 2104 i Dz. U. Nr 169, poz. 1420 z późn. zm.) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 roku 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 z zm. ) 

 

z a r z ą d z a m, co następuje : 

 

 

§ 1 

 

 

W zarządzeniu nr 88 Burmistrza Gminy Rymanów z dnia 30 października 2006 roku w 

sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w Urzędzie Gminy 

Rymanów wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. W załączniku A do Zakładowego Planu Kont  

 w wykazie kont Urzędu Gminy konta pozabilansowe  przed kontem 980 – Plan 

finansowy wydatków budżetowych  dodaje się konto pozabilansowe 950 w brzmieniu 

: „950- Wydatki strukturalne” 

 

2. W załączniku B do Zakładowego Planu Kont „Opis zasad funkcjonowania kont”: 

 

 w II  Typowe zapisy na poszczególnych kontach urzędu gminy z uwzględnieniem kont 

przeciwstawnych dodaje się : 

Typowe zapisy konta 950  „Wydatki strukturalne” 

 

Lp. Treść operacji 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

Wn 

Na koniec roku 

Równowartość sfinansowanych wydatków strukturalnych w 

danym roku budżetowym 

 

Ma 

Wydatki strukturalne 
Ewidencja szczegółowa prowadzona jest dla wydatków strukturalnych według klasyfikacji wydatków 

strukturalnych (kodów) 



§ 2 

 

Za wykonanie postanowień zawartych w dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości w 

Urzędzie Gminy Rymanów odpowiedzialni są Skarbnik Gminy, kierownicy poszczególnych 

referatów oraz pracownicy zatrudnieni na samodzielnych stanowiskach pracy w Urzędzie 

Gminy Rymanów. 

 

 

§ 3 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą od 01.01.2009 roku.  

    
 


