
ZARZĄDZENIE  Nr 22/2019 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY GÓRZNO  

z dnia 29 marca 2019 

w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości dla Urzędu Miasta i Gminy w 

Górznie dla realizacji zadania „Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia komunikacyjnego 

z drogą powiatowa budynku, w którym świadczone są usługi turystyczno-edukacyjne” 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395ze 

zm.) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077, ze 

zm.) i § 19, 20, 21 i 22 rozporządzenia 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. z 2017 r., poz. 

1911),zarządza się, co następuje: 

§ 1. Wprowadza się jako obowiązujące zasady (politykę) rachunkowości dotyczące zadania: 

„Przebudowa ul. Cmentarnej w Górznie w celu połączenia komunikacyjnego z drogą powiatowa budynku, 

w którym świadczone są usługi turystyczno-edukacyjne”, realizowanego w ramach operacji w ramach pod 

działania „Wsparcie na wdrożenie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez 

społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego 

programem w zakresie „Budowa lub przebudowa publicznych dróg gminnych lub powiatowych, które 

umożliwiają połączenie obiektów użyteczności publicznej, w którym świadczone są usługi społeczne, zdrowotne, 

opiekuńczo –wychowawcze lub edukacyjne dla ludności lokalnej, z sieci dróg publicznych”, stanowiący załącznik 

nr 1. 

§ 2. Polityka określona w §1 jest spójna z polityką rachunkowości obowiązującą w Urzędzie Miasta i Gminy. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta i Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Burmistrz Miasta i Gminy 

TomaszKinicki 
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