Zarządzenie Nr 10
z dnia 29.07.2008 r.
Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
w sprawie polityki rachunkowości w Powiatowym Urzędzie Pracy
w Ząbkowicach Śl.
Na podstawie:
1. ustawy z dnia 29 września 1994 r. - o rachunkowości ( t. j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76 poz.
694 z późn. zm.),
2. ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
z późn. zm),
3. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetu jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
(Dz. U. Nr 142 poz. 1020 ze zm.),
4. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie gospodarki
finansowej jednostek budżetowych, zakładów budżetowych i gospodarstw
pomocniczych
oraz
trybu postępowania przy przekształcaniu w inną formę
organizacyjno-prawną (Dz. U. Nr 116, poz. 783 ze zm.),
5. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 27 czerwca 2006 r. w sprawie
sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. Nr 115 poz. 781 z późn. zm.),
6. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 14 czerwca 2006 r. w sprawie szczegółowej
klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów
oraz środków
pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. Nr 107, poz. 726 z późn. zm.),
7. rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 października 2007 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. Nr 209, poz. 1511),
8. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 1999 r. w sprawie Klasyfikacji
Środków Trwałych (Dz. U. Nr 112, poz.1317 z późn. zm.),
9. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 sierpnia 2004 r. sposobu i trybu
gospodarowania składnikami majątku ruchomego powierzonego jednostkom
budżetowym, zakładom budżetowym i gospodarstwom
pomocniczym
(Dz. U. Nr 191, poz. 1957),
10. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu i trybu
umarzania, odraczania lub rozkładania na raty spłat należności pieniężnych, do których
nie stosuje się przepisów ustawy - Ordynacja podatkowa (Dz. U. Nr 117 poz. 791),
11. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
(Dz. U. Nr 99, poz. 1001 z późn. zm.),
12. ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U. nr 116,
poz.1206 z późn. zm),
13. Uchwały nr VII/57/2003 Rady Powiatu z dnia 26 czerwca 2003 r. w sprawie
szczegółowych zasad i trybu umarzania, odraczania i rozkładania na raty spłat
wierzytelności należnych Powiatowi Ząbkowickiemu i jednostkom organizacyjnym
Powiatu Ząbkowickiego, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Ordynacja
podatkowa oraz udzielania innych ulg w spłacaniu tych należności, a także organów do
tego uprawnionych,
14. Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny
finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14 poz.114 z późn. zm.),

zarządza się, co następuje:
§1
Ustala się Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl. zasady i tryb prowadzenia ksiąg
rachunkowych, na który składają się:
1) jednolity plan kont dla jednostek sektora finansów publicznych zawarty w
rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych
zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek
samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych
(Dz. U. Nr 142, poz.1020 ze zm.),
2) podręcznik użytkownika systemu PULS – Finanse – algorytmy (załącznik nr 1),
3) księga cząstkowa księgi głównej – budżet + ZFŚS (załącznik nr 2),
4) księga cząstkowa księgi głównej - Fundusz Pracy (załącznik nr 3)
5) zasady ewidencji funduszy pomocowych (załącznik nr 4)
.
§2
Traci moc Zarządzenie Nr 24 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Ząbkowicach Śl.
z dnia 29.12.2006 r. oraz Zarządzenie Nr 12 Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy
w Ząbkowicach Śl. z dnia 31.12.2007 r. z dniem 31.07.2008 r.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.08.2008 r.

