Zarządzenie Nr 79/10
Starosty Pułtuskiego
z dnia 15 grudnia 2010 r.

w sprawie: wprowadzenia zmiany Zasad (polityki) rachunkowości (DS-18),
Zakładowego planu kont (dla budżetu powiatu) (DS-16), Zakładowego planu
kont jednostki budżetowej (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) (DS-17)
oraz Zasad ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych
programów przetwarzania (DS-19)

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku –
o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 ze zm.) i szczególnych
ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 ze zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra
Finansów z 5 lipca 2010 roku w sprawie szczególnych zasad 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. Nr 128 poz. 861) zarządzam co następuje :

§1.
1. W celu umożliwienia sporządzania rzetelnej sprawozdawczości finansowej
i statystycznej przedstawiającej stan i sytuację finansową budżetu Powiatu
i Starostwa Powiatowego w Pułtusku wprowadzam zmianę następujących
Dokumentów Systemowych:
1) Ogólne zasady (polityki) rachunkowości DS-18_e-1, zmienia się na
Ogólne zasady (polityki) rachunkowości DS-18_e-2, stanowiące załącznik
Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2) Zakładowy plan kont (dla budżetu powiatu) DS-16_e-1 zmienia się na:
Zakładowy plan kont (dla budżetu powiatu) z komentarzem DS-16_e-2,
stanowiący załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
3) Zakładowy plan kont (dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) DS-17_e-1
zmienia się na: Zakładowy plan kont jednostki budżetowej (urzędu)

(dla Starostwa Powiatowego w Pułtusku) z komentarzem DS-17_e-2,
stanowiący załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.
4) Zasady ochrony danych i ich zbiorów generowanych z komputerowych
programów przetwarzania DS-19_e-1 zmienia się na: System ochrony
danych i ich zbiorów w jednostce DS-19_e-2 stanowiący załącznik Nr 4 do
niniejszego zarządzenia.
2. Traci moc Dokument Systemowy: System ochrony danych i ich zbiorów
DS-20_e-1.
§2.
Zobowiązuję Dyrektorów Wydziałów do zapoznania z treścią zarządzenia
wszystkich podległych pracowników.
§3.
Za prawidłowe przestrzeganie zarządzenia odpowiedzialni są Dyrektorzy
Wydziałów oraz pracownicy samodzielnych stanowisk.
§4.
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Skarbnik i Dyrektor Wydziału
Finansów.
§5.
Traci moc Zarządzenie Starosty Pułtuskiego: Nr 29/10 z dnia 21 kwietnia
2010 r. w sprawie: wprowadzenia szczególnych zasad rachunkowości oraz
zakładowego planu kont dla budżetu Powiatu oraz Starostwa Powiatowego
w Pułtusku.
§6.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2011 r.
STAROSTA
/-/ Andrzej Dolecki

