
DOM DZIF:CKA
W CHMIELOWICACH

ul. Nyska 18
45-940 Opole

tel./fax 77 474390'

w sprawie określenia

ZARZĄDZENIE NR 4/2019
Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach

z dnia 2 stycznia 2019 r.
zasad (polityki) rachunkowości w Domu Dziecka w Chmielowicach

l. Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesma 1994 r. o rachunkowości tekst
jednolity (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późno zm.).

2. Na podstawie ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 r. tekst
jednolity (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późno zm.).

3. Na podstawie rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 9 stycznia 2018 r.
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (tj. Dz. U. z 2018 poz. 109 z późno zm. ).

4. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 04 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań
jednostek sektora finansów publicznych w zakresie operacji finansowych, tekst
jednolity (Dz. U. z 2014 r. poz. 1773).

5. Na podstawie rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 02 marca 2010 r. w sprawie
szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz
środków pochodzących ze źródeł zagranicznych tekst jednolity
(Dz. U. z 2014 r. poz. 1053 z późno zm.)

6. Na podstawie 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.).
7. Ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług( tj. Dz. U. z 2018 r.

poz. 2174 z późno zm.).
8. Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad

rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych jednostek samorządu
terytorialnego (Dz. U. z 2010 nr 208, poz. 1375

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sporządzania
sprawozdania finansowego za 2019 rok.

Traci moc Zarządzenie nr 412018 Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach z dnia 13
stycznia 2018 r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości.

Przyjmuje do wiadomości i stosowania
1. Gł. księgowy Danuta Łęcińska
2. Inspektor Patrycja Wiśniewska

Zastępstwo Regina Żyła
3. Magazynier Anna Brzdąk
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