
ZARZĄDZENIE NR 19/2014
STAROSTY RAWSKIEGO

z dnia 27 października 2014 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r.
w sprawie zasad rachunkowości

Na podstawie art.10 ust.1 i 2 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 roku (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 
330, poz. 613; z 2014 r. poz. 768, poz. 1100), art. 40 ust.1, 2, 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych (j.t. Dz. U. z 2013 r. poz. 885, poz. 938, poz. 1646; z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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 (j.t. Dz.U. z 2013 r. poz. 289) oraz 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania 
zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu 
poręczeń i gwarancji (Dz.U. z 2010 r. Nr.57 poz.366) zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Wprowadza się zmiany w Zarządzeniu nr 10/2012 Starosty Rawskiego z dnia 29 czerwca 2012 r. 
w sprawie zasad rachunkowości.

2. W załączniku nr 4 „Dokumentacja przyjętych zasad rachunkowości” w części V „Obieg dowodów 
księgowych” ust. 9 otrzymuje brzmienie:
"9.  Zaliczki powinny być rozliczane:

1) jednorazowe – do ostatniego dnia miesiąca, w którym została pobrana, za wyjątkiem zaliczek udzielanych na 
poczet wynagrodzeń, które należy rozliczyć przy najbliższej wypłacie wynagrodzeń,

2) stałe – do 31 grudnia danego roku, w którym została pobrana.
Jeżeli zaliczka podjęta przez pracownika nie zostanie rozliczona w ustalonym terminie, potrąca się ją 
z najbliższego wynagrodzenia pracownika. Pracownikowi temu do czasu rozliczenia poprzednio wypłaconej 
zaliczki nie mogą być wypłacone dalsze zaliczki.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 Starosta

Józef Matysiak
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