
ZARZĄDZENIE Nr Or.0050.163.2018
BURMISTRZA KOLONOWSKIEGO

z dnia 31 grudnia 2018 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr Or.0050.3.2018 z dnia 3 stycznia 2018 roku w sprawie przyjętych 
zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy Kolonowskie, Zarządzenia Nr 
Or.0050.110.2018 z dnia 4 września 2018 r., Zarządzenia Nr Or.0050.134.2018 z dnia 13 listopada 2018 
r.,

Na podstawie przepisów art. 10 ust. 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z poźn. zm.), zarządza się, co następuje:

§ 1. Do załącznika Nr 1 „Zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” wprowadza się się następującą zmianę:

1. Pkt 1.5 p.pkt 30) otrzymuje obrzmienie: Ustala się wskaźnik istotności w wysokości 1% kwoty 
wszystkich wydatków budżetowych z roku poprzedniego".

2. Pkt 1.5 p.pkt 36) otrzymuje brzmienie: „Zwrot środków dotyczący rozliczenia dokumentów 
zakupowych. złożonych przez pracowników lub inne osoby zapłaconych gotówką lub prywatną kartą płatniczą, 
może nastąpić na rachunek bankowy w.w. osób”.

§ 2. Do załącznika Nr 2 „Zasady wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego   dodaje 
się następujący zapis:

1. Do Pkt.1.1 p.pkt 14) dodaje się: Pozostałe środki trwałe zakupione w ramach realizowanych projektów 
unijnych podlegają ewidencji bilansowej (ilościowo-- wartosciowej) bez względu ina ich wartość.

§ 3. Do załącznika Nr 4  "Wykaz i opis działania programów komputerowych stosowanych w Urzędzie 
Miasta i Gminy Kolonowskie oraz ich ochrona” wprowadza się się następującą zmianę:wprowadza się się 
następującą zmianę:

1. Dodaje się następujący program komputerowy: WPF Asystent – kompleksowe opracowanie Wieloletniej 
Prognozy Finansowej wer. 6.8.11 Curulis sp. zo.o Plac Wiosny Ludów 2, Poznań 61-831, data rozpoczęcia 
eksploatacji 26.09.2018. Charakterystyka programu WPF Asystent: WPF Asystent to program przeznaczony do 
kompleksowego opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej, spełniającej wymogi MF i RIO. Jednym z 
instrumentów zarządzania finansami w jednostkach samorządu terytorialnego jest tzw. wieloletnia prognoza 
finansowa (WPF). Obejmuje ona prognozę pozycji budżetowych w kategoriach: ·bieżące dochody oraz wydatki 
budżetu, ·majątkowe dochody oraz wydatki budżetu, ·wynik budżetu wraz ze wskazaniem przeznaczenia 
nadwyżki lub metody finansowania jego deficytu, ·rozchody i przychody budżetu, ze szczególnym 
uwzględnieniem długu zaciągniętego lub planowanego do zaciągnięcia. Jednym z ważniejszych elementów 
wieloletniej prognozy finansowej jest także suma długu jednostki samorządu terytorialnego wraz z określeniem 
sposobu sfinansowania jego spłaty. Zgodnie z obowiązującymi uregulowaniami prawnymi, do WPF dołącza się 
objaśnienia przyjętych wartości.

§ 4. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Kolonowskie.
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§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z  dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2018 roku.

 

Burmistrz Kolonowskiego

Norbert Koston
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