
ZARZĄDZENIE NR OR.120.36.2012 

BURMISTRZA BIAŁEJ 

z dnia 21 maja 2012 r. 

 

 

o zmianie zarządzenia w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu 

dokumentów księgowych , zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz 

archiwizacji przy realizacji projektu „Dajmy im szansę – likwidacja barier 

architektonicznych w Zespole Szkolno-przedszkolnym w Białej oraz Publicznym 

Gimnazjum w Białej poprzez zakup windy dla osób i dzieci niepełnosprawnych” 

 

               Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.  

o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.) oraz art. 4, 10 i 13 

ustawy z dnia 29 września 1994 o rachunkowości (tj. z 2009 r. Dz. U. Nr 155, poz. 1223 ze 

zm.), zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 

157, poz. 1240 ze zm.) i § 14, 15, 16 Rozporządzenia 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 ze zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 1. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr OR.120.49.2011 Burmistrza Białej z dnia 

29.12.2011r. w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli i obiegu dokumentów księgowych , 

zasad rachunkowości, zakładowego planu kont oraz archiwizacji przy realizacji projektu 

„Dajmy im szansę – likwidacja barier architektonicznych w Zespole Szkolno-przedszkolnym 

w Białej oraz Publicznym Gimnazjum w Białej poprzez zakup windy dla osób i dzieci 

niepełnosprawnych” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem do niniejszego zarządzenia. 

2. Z dniem 1 czerwca 2012 r. należy dokonać przeksięgowań obrotów na poszczególnych 

kontach. 

3. Przeksięgowań należy dokonać na podstawie danych z ewidencji księgowej na dzień 31 

maja 2012 r. – poleceniem księgowania. 

 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia,  z mocą obowiązującą 1 czerwca 2012 r. 

 

 

       Burmistrz Białej 

       Arnold Hindera 


