ZARZĄDZENIE NR 52/2018
BURMISTRZA ŁOCHOWA
z dnia 31 lipca 2018 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 99/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 30 grudnia 2016 roku w sprawie
wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu gminy Łochów oraz Urzędu Miejskiego
w Łochowie
Na

podstawie

art. 3 ust. 1 pkt. 11,

art. 4 i art. 10 ust. 2 ustawy

z dnia

29 września

1994 roku

–

o rachunkowości (Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z późn. zm.), art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia
13 września 2017 roku 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 ( D. U. z 2017 r., poz. 1911 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia
25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych
jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), zarządza się co następuje:
§ 1.
W Zarządzeniu Nr 99/2016 Burmistrza Łochowa z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia zasad
(polityki) rachunkowości dla budżetu gminy Łochów oraz Urzędu Miejskiego w Łochowie wprowadza się
następujące zmiany: W załączniku Nr 4 w części I- Wzory podpisów pracowników Referatu Finansowo Budżetowego Urzędu Miejskiego w Łochowie do przeprowadzenia kontroli finansowej polegającej na badaniu
dokumentów pod względem formalno- rachunkowym wprowadza się Lp.7. w brzmieniu stanowiącym
załącznik do niniejszego zarządzenia.
§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Łochów.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 lipca 2018 r.

Burmistrz Łochowa
Robert Mirosław Gołaszewski
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Załącznik
do Zarządzenia Nr 52/2018
Burmistrza Łochowa
z dnia 31 lipca2018 r.

I
Lp.

7.

Osoby upoważnione do podpisywania dokumentów finansowo-księgowych pod względem
formalno- rachunkowym.
Imię i Nazwisko
Stanowisko
Data objęcia Wzór
zwolnienia
stanowiska
Jolanta Kokosza
Kasjer
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