
ZARZĄDZENIE Nr 98/09 
BURMISTRZA KAMIEŃSKA 

z dnia 31 grudnia 2009 r. 
 

zmieniające Zarządzenie Nr 4/02 Burmistrza Miasta Kamieńska z dnia 6 lutego 2002 r.,  
zarządzenie Nr 15/2004 z dnia 8 kwietnia 2004 r., zarządzenie Nr 31/06 z dnia 16 czerwca 
2006 r., zarządzenie Nr 74/06 z dnia 29 grudnia 2006 r., Zarządzenie Nr 34/08 z dnia 20 
maja 2008 r. oraz zarządzenie Nr 64/08 z dnia 2 października 2009 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 2006 r. Nr 

1423, poz. 1020 z późn. zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Po 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., zarządzenie Nr 74/06 z dnia 29 grudnia 2006 

r.,   zarządzenie Nr 34/08 z dnia 20 maja 2008 r. oraz zarządzenia Nr 64/08 z dnia 2 

października 2008 r. dodaje się załącznik Nr 3a Wyodrębnione księgi rachunkowe, ustalenie 

szczegółowych zasad rachunkowości oraz planu kont dla projektów finansowanych ze 

środków UE, w brzmieniu jak załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

 § 2. W zarządzeniu Nr 34/08 z dnia 20 maja 2008 r. w § 2 dodaje się pkt. 8 Projekty 

UE. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


