
ZARZĄDZENIE NR 16/2021 
RADY GMINY BESTWINA 

z dnia 15 lutego 2021 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 3/2018 z dnia 02 stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia 
zasad (polityki) rachunkowości 

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2019 r. 
poz. 351 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.)  ) oraz w: 

1)  rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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. poz. 1911), 

2)  rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz 
planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 208, poz. 1375), 

3)  rozporządzeniu 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. Nr 57, poz. 366), 

4)  rozporządzeniu Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w       sprawie 
sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) 

zarządzam co następuje: 

§ 1. W polityce rachunkowości obowiązującej w Urzędzie Gminy Bestwina wprowadzonej zarządzeniem 
Nr 3/2018 Wójta Gminy Bestwina z dnia 02 stycznia 2018 roku wprowadzam następujące zmiany: 

1. W załączniku nr 1 – Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych - w wykazie jednostek 
organizacyjnych Gminy Bestwina, dla których Urząd Gminy prowadzi obsługę finansową dopisuje się jednostkę – 
Klub Malucha PUCHATEK 

2. W załączniku nr 3 - Sposób prowadzenia ksiąg rachunkowych  

– w wykazie zborów danych tworzących księgi rachunkowe na komputerowych nośnikach danych do punktu 
3 dopisuje się     

᠆ w opisie systemu informatycznego – wykaz programów używanych w Urzędzie Gminy Bestwina  Do systemu 
wykorzystującego moduły wprowadza się: pkt 36) PPP – Pracownicze Plany Kapitałowe oraz pkt 37) R_GML 
importowanie danych geodezyjnych Inne oprogramowanie: wprowadza się pkt 11 System stołówka – magazyn 
Wolters Kluwer Polska lic . 10770167  Wersja oprogramowania: PCP-7019 Data rozpoczęcia eksploatacji: 
02.10.2018 r. Zmianie ulega pkt. 9  i otrzymuje brzmienie: System Quorum firmy QNT – Kadry – Płace, data 
rozpoczęcia eksploatacji 02.01.2012 r., wersja oprogramowania:  2021/2 Na terenie całego urzędu: Wprowadza 
się ust. 8  ANYDESK – Profesjonal Data rozpoczęcia eksploatacji: 10.2020 Werska oprogramowania: 5.2.1 

᠆ inne ustalenia dotyczące (zasad) polityki rachunkowości – dopisuje się ust. 7 jednostki organizacyjne przekazują 
Wójtowi Gminy Bestwina sprawozdania w zakresie operacji finansowych w formie pisemnej lub w postaci 
elektronicznej opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem 
osobistym 

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy 
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§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia 

 

  
 

Wójt Gminy Bestwina 
 
 

Artur Beniowski 
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