
 
ZARZĄDZENIE Nr 34/08 

BURMISTRZA KAMIEŃSKA 
z dnia 20 maja 2008 r. 

 
zmieniające Zarządzenie Nr 4/02 Burmistrza Miasta Kamieńska z dnia 6 lutego 2002 r.,  

Zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 08 kwietnia 2004 r.,  Zarządzenie Nr 31/06 z dnia 16 
czerwca 2006 r. oraz Zarządzenie Nr 74/06 z dnia 29 grudnia 2006 r. w sprawie zasad 
prowadzenia rachunkowości oraz wprowadzenia zakładowego planu kont  dla budŜetu 

Gminy i Urzędu Miejskiego w Kamieńsku 
 

          Na podstawie art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  
(Dz. U. z 2002 r.   Nr 76, poz., 694 z późn. zm.), art. 44 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 
r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 ze zm.) oraz w oparciu o 
rozporządzenie Ministra Finansów dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U.  z 2001 r. Nr 
153, poz. 1752 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 
 

§ 1.W załączniku Nr 3 do Zarządzenia Nr 4/02 z dnia 6 lutego 2002 r. zm.: 

Zarządzenie Nr 31/06 z dnia 16 czerwca 2006 r. oraz Zarządzeniu Nr 74/06 z dnia 29 grudnia 

2006 r. w Zakładowym planie kont dla Urzędu Miejskiego wprowadza się następujące 

zmiany: 

1) z Zespołu 2 Rozrachunki i roszczenia wykreśla się konto 225/2 Fundusz zdrowotny, 

2) konto 229 Pozostałe rozrachunki publicznoprawne dzieli się na następujące konta 

analityczne: 

- 229-1 Składki ZUS, 

- 229-2 Składki zdrowotne, 

- 229-5 Składki na PERON 

 3) konto 234 Pozostałe rozrachunki z pracownikami dzieli się na następujące konta 

analityczne: 

            - 234-1 poŜyczki, 

            - 234-2 związki zawodowe, 

            - 234-3 PZU, CU. 

§ 2. W Zarządzeniu Nr 15/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r. w sprawie zasad 

prowadzenia rachunkowości w części 7 Księgi rachunkowe po pkt 1 dodaje się zapis: 

„Dziennik składa się z dzienników częściowych. Dzienniki częściowe prowadzone są dla 

określonych grup rodzajowych zdarzeń: 

1) BudŜet urzędu, 



2) Organ finansowy, 

3) GFOŚ i GW, 

4) ZFŚS, 

5) Sumy depozytowe, 

6) MZEA, 

7) MOPS. 

Na koniec kaŜdego okresu sprawozdawczego sporządzane jest zestawienie obrotów dzienników 

częściowych.”  

          § 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania i ma zastosowanie do 

prowadzenia rachunkowości od dnia 1 stycznia 2008 r. 

 


