
Zarządzenie Nr 11/2019 

Wójta Gminy  

Solec Zdrój 

z dnia 4 lutego 2019 roku 

 

w sprawie określenia planu kont dla Urzędu Gminy  Solec-Zdrój 

 

                                     Na podstawie Art. 10, ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości   (t.j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 ze zmianami) oraz § 19, ust. 1 pkt 2 i 3, 

Art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku  w 

sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U.  z 2017 roku, poz. 1911) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad 

rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku, Nr 208, poz. 1375) Wójt Gminy Solec Zdrój 

postanawia co następuje: 

 

§ 1. Ustala się zakładowy plan kont oznaczony symbolami trzycyfrowymi i zasady  

       funkcjonowania poszczególnych kont stanowiących załącznik Nr 1 i 2 dla podmiotów  

       określonych w § 2. 

§ 2. Postanowienia niniejszego zarządzenia dotyczą: 

1. Budżetu Gminy – według planu kont stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego  

      zarządzenia. 

2. Jednostki – Urzędu Gminy – według załącznika Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Traci moc zarządzenie Nr 85/2017 z dnia 29 grudnia 2017 roku wraz z aneksami. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  

       2019 roku. 

 
Zapoznałem/łam się z treścią niniejszego zarządzenia: 

1. Genowefa Sobieraj  …………………….. 
2. Maria Król               …………………….. 

3. Ewa Przepiórka        …………………….. 

4. Anna Garbus            …………………….. 
5. Marta Walasek         …….……………….. 

6. Cyryla Podsiadło      …………………….. 

7. Małgorzata Abend    …………………….. 
8. Lidia Połetek            …………………….. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



Zarządzenie Nr 100/2018 

Wójta Gminy  

Solec Zdrój 

z dnia 30 listopada 2018 roku 

 

w sprawie aneksu do  planu kont dla Urzędu Gminy  Solec-Zdrój 

 

                                     Na podstawie Art. 10, ust.1, pkt 3 lit. a ustawy z dnia 29 września 

1994 roku o rachunkowości   (t. j. Dz. U. z 2018 roku, poz. 395 ze zmianami) oraz § 19, ust. 1 pkt 

2 i 3, Art. 20 ust. 1 pkt 1 i 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 13 września 2017 roku  

w sprawie rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa, budżetów jednostek 

samorządu terytorialnego jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, 

państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (t. j. Dz. U.  z 2017 roku, poz. 1911) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad 

rachunkowości oraz planu kont dla organów podatkowych jednostek samorządu 

terytorialnego (Dz. U. z 2010 roku, poz. 1375) Wójt Gminy Solec Zdrój postanawia co 

następuje: 

§ 1. Określa się zakres zmian w planie kont dla Jednostki – Urzędu Gminy Solec-Zdrój  

       zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 listopada  

       2018 roku. 

 
Zapoznałem/łam się z treścią niniejszego zarządzenia: 

1. …………………… 
2. …………………… 

3. …………………… 
4. …………………… 

5 ……………………. 

6. …………………… 
7. …………………… 

8. …………………… 

9. …………………… 
10. ………………….. 

11. ………………….. 

12. ………………….. 
13. ………………….. 

14. ………………….. 

15. ………………….. 
16. ………………….. 

17.  …………………. 

18. ………………….. 
19. ………………….. 

20. ………………….. 

21. ………………….. 
22. ………………….. 

23. …………………... 

24. …………………… 
25. …………………… 

26. ……………. 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 Zarządzenie Nr 38/2017 

Wójta Gminy  

Solec Zdrój 

 

z dnia 22 czerwca 2017 roku 

 

w sprawie aneksu do  planu kont dla Urzędu Gminy  Solec-Zdrój 

 

                                     Na podstawie Art. 10, ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o 

rachunkowości   (t. j. Dz. U. z 2016 roku, poz. 1047 ze zmianami) oraz § 11 ust. 1 pkt 1 i 2 

Art. 12 , Art. 21 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku  w sprawie 

szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetów państwa , budżetów 

jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów 

publicznych (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 289 ze zmianami) oraz rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planu 

kont dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. 208, poz. 

1375). 

Wójt Gminy Solec Zdrój postanawia co następuje: 

§ 1. Określa się zakres zmian w planie kont dla Jednostki – Urzędu Gminy Solec-Zdrój  

       zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia  

       2017 roku. 

 
Zapoznałem/łam się z treścią niniejszego zarządzenia: 

1. …………………… 

2. …………………… 
3. …………………… 

4. …………………… 

5 ……………………. 
6. …………………… 

7. …………………… 

8. …………………… 
9. …………………… 

10. ………………….. 

11. ………………….. 
12. ………………….. 

13. ………………….. 

14. ………………….. 
15. ………………….. 

16. ………………….. 

17.  …………………. 
18. ………………….. 

19. ………………….. 

20. ………………….. 
21. ………………….. 

22. ………………….. 

23. …………………... 
24. …………………… 

25. …………………… 

26. ……………. 

 


