
  

Zarządzenie Nr 13/2021 

Starosty Grudziądzkiego 

z dnia 01.04.2021 roku 
 

zmieniające Zarządzenie w sprawie ustalenia zasad (polityki) rachunkowości dla 

budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Organu finansowego) i Starostwa 

Powiatowego w Grudziądzu 

 

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217)          

i zgodnie z art. 40 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2021 r. poz. 305), 

rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 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 2020 r. poz. 342) oraz w związku z art. 4 ust. 5 ustawy o rachunkowości  oraz Komunikatu 

Ministra Finansów z dnia 11.02.2019 r. w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu Standardów 

Rachunkowości w sprawie ujęcia, wyceny i prezentacji gruntów przekazanych w użytkowanie 

wieczyste w sprawozdaniach finansowych jednostek samorządu terytorialnego, a także w sprawie 

przekształcenia prawa wieczystego użytkowania tych gruntów w prawo własności (Dz.Urz.M.F. z 

2019 r., poz.19)   

 

zarządzam, co następuje:   

§ 1 
 

W Zarządzeniu Nr 15/2018 Starosty Grudziądzkiego z dnia 18 kwietnia 2018 r. w sprawie ustalenia 

zasad (polityki) rachunkowości dla budżetu jednostki samorządu terytorialnego (Organu finansowego) 

i Starostwa Powiatowego w Grudziądzu, zmienionym Zarządzeniem Starosty Grudziądzkiego             

nr 24/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 r., 7/2020 z dnia 03.03.2020 r. wprowadza się następujące zmiany:  

1. § 1 ust. 4 załącznik nr 4 otrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego zarządzenia.  

  

  § 2 

 

Zobowiązuję kierowników komórek organizacyjnych Starostwa Powiatowego do zapoznania 

z treścią systemu ochrony danych w Starostwie Powiatowym w Grudziądzu, o którym mowa                         

w § 1 wszystkich podległych pracowników oraz przestrzegania w pełni zawartych w nich 

postanowień. 

 

§ 3  

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu.    

 
  

 § 4 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta 

/-/ Adam Olejnik 

 


