
ZARZĄDZENIE NR 1/2014 
Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

z dnia 02.01.2014r.

w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu 
Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Lipnie

Na  podstawie  postanowień  art.  10  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  września  1994  roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami)  i szczególnych
ustaleń zawartych w art. 40 ust.4 pkt 1 lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych  (Dz.  U.  Nr  157,  poz.  1240, z  2010  r.  Nr  28,  poz.  146) oraz  przepisów
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 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 Rzeczpospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 128, poz. 861),

zarządzam co następuje:

§  1.  Wprowadza  się  jednolite  zasady  rachunkowości  (politykę),  mające  na  celu
przedstawienie  obowiązujących  w  Miejskim  Ośrodku  Sportu  i  Rekreacji  -   zasad
dotyczących:
1) „Prowadzenia ksiąg rachunkowych”- załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia,
2) „Metod wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku  finansowego” - załącznik nr 2

do niniejszego Zarządzenia,
3) „Wykazu kont dla MOSiR w Lipnie oraz zasad ewidencji analitycznej kont dla MOSiR

w Lipnie” – załącznik Nr 3.
4) „Systemu  służącego  ochronie  danych  i  zbiorów”  -  załącznik  nr  4  do  niniejszego  

Zarządzenia.
5) przeprowadzania inwentaryzacji rzeczowych składników majątku MOSiR w Lipnie pn.  

„Instrukcja Inwentaryzacyjna – załącznik nr 5  do niniejszego Zarządzenia.
6) używania programów księgowych pn. ”Wykaz zakupionych licencji i oprogramowania” – 

załącznik nr 6 do niniejszego Zarządzenia.
7) funkcjonowania kasy pn. „Instrukcja kasowa”- załącznik nr 7 do niniejszego Zarządzenia.
8) instrukcji sporządzania, obiegu, kontroli dokumentów finansowo-księgowych – załącznik 

nr 8 do niniejszego Zarządzenia.

§  2.  Wykonanie zarządzenia powierza się  Dyrektorowi MOSiR.

§ 3. Traci  moc Zarządzenie Nr 6/2010 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Sportu i  Rekreacji
w Lipnie z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
rachunkowości dla Budżetu MOSiR w Lipnie.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem  podpisania. 


