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Zarządzenie Nr OR.0050.21.2023  

Burmistrza Miasta Łaskarzew  

z dnia 1 marca 2023 roku 

   

w sprawie zmiany zarządzenia Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew  

z dnia 31 grudnia 2017 roku w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2022 r. 

poz. 120 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz.U. 

z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm. ) oraz: 

1) rozporządzenia Ministra Finansów  z dnia 13 września 2017 r. 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. z 2020 r. poz. 342 ze zm); 

2) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego ( Dz.U. z 2010 r. Nr 208, poz. 1375 ); 

3) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 7 grudnia 2010 r. w sprawie sposobu prowadzenia 

gospodarki finansowej jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych  

( Dz.U. z 2019 r. poz. 1718 ); 

4) rozporządzenia 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. z 2010 r. Nr  57, 

poz. 366 ); 

5) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie szczegółowego 

sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych zaliczanych do państwowego długu publicznego ( Dz.U. 

z 2011 r. Nr 298, poz. 1767 ) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1 

W zarządzeniu Nr OR.0050.52.2017 Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 31 grudnia 2017 r.  

w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości wprowadza się następujące zmiany: 

1. wprowadza się zmiany do Załącznika nr 7/1 dot. instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli 

dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew, który rozszerza się o tabelę dodatkową    

jak w załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia 

2. wprowadza się zmiany do Załącznika nr 7/2 dot. instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli 

dowodów księgowych w Urzędzie Miasta Łaskarzew, który otrzymuje brzmienie jak  

w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia 

 

§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta. 

 

§ 3 

Zarządzenie wchodzi z dniem popisania. 

 



Dokumentacja zasad (polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Laskarzew 

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr  OR.  0050.21.2023 
Burmistrza Miasta Laskarzew z dnia 1 marca 2023 roku 

Wykaz osób upoważnionych do sprawdzania dowodów księgowych pod względem 

merytorycznym - rozszerzenie 

Lp. Imię  i nazwisko Stanowisko Wzór podpisu Uwagi 

1 Elżbieta Dorosz Księgowa Urzędu Miasta  

2 Ewa Kliczek  
Inspektor ds. wymiaru podatków i 
opłat lokalnych 

3 Marcin Jasiński 
Podinspektor ds. zarządzania 
kryzysowego, ochrony ludności i 
spraw wojskowych 
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Dokumentacja zasad(polityki) rachunkowości w Urzędzie Miasta Łaskarzew 

Załącznik nr2 do Zarządzenia Nr OR.0050.21.2023 
Burmistrza Miasta Łaskarzew z dnia 1 marca 2023 roku 

Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dowodów księgowych do wypłaty 

Lp. Imię  i nazwisko Stanowisko Wzór pod 's Uwagi 

1.  Anna Laskowska Burmistrz Miasta lil 

2.  Kamila Gąska Skarbnik Miasta  

3.  Kamila Licbarska Sekretarz Miasta 

4.  Elżbieta Dorosz Księgowa 
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