
ZARZĄDZENIE NR 20/2018
DYREKTORA MGOPSW BARCINIE

7 dnia 24.08.20181'.

w sp 'awic wprowadzenia zmian do zasad (polityki) 'achunkowości w Mic
Gminnym Ośrodku Pomocy Spolecznej w Barcinie

1111podsluwicm't 10.29111'70ś111111994r. (11'11011111111011/ l(1(.1x%11£d11011tv Dz.U
7. ŻOIÓ 1'.

1107.1(14771111'17117111)
111117 zm. 41) ustawy 7. dnia 27 sierpnia 20091 (111111111sac11

p11111ic711ych (tekst _iulnolily D7..U,77. _11161' 11117 1870 7 1107117111) (11'217 R(17pc117ąd7enia
Minisirn1%11711'11111 i Finansów 7. 1111111 13 wr 1112120171211 sprawiciachunkowości(11'2171112111ów
[111111 11111 111111711111 1111115111'21. budżetów _icdnnsick 521111111'7111111 terytoriaincgn. jednostek
1111(17.0111111c11. 511111111'7111111wych 71111111111'111 11111170111111911. 1711115111'Uwyc11 11111111157y celowych oraz
1111115111'1111fyc11_icdnnxwk 1111117c1111—1"_y(:11 1111—1111cyc11 Sied 7.i11c [1117.21 umnieann chcwposi 1011101
1)0151ś1€_1 (101151 icdnoiiiy 1)711. 7 31.)171' 1.1071 1) (11117 na pucistawie ustawy 7. dnia
37 112171171121'1111111 211171. (1 7.111iainie ustawy (1

podank11)(1(1c1111(1(111ymod (1551111171'c711yc11ustawv
(1 podatku (10ci111d1111'y111 od 051111 111111111yc11 (11217. ustanw (1 71'1'72111111112111y111 podana;
1111c11111'111wv111 od niektórych 111'7.yc1111d(111' osiąganych przez. 1151111)" 117._VC7.11€ (DZ.U. 2017
11117.31/5|11<171)

DyrektorMGOPS w Barcinie
zarządza, cu następuje:

Ill-7

111'111'11111111711 się. 7111111111) (111 mkw/„1111121 N Z (.)1101111171111101: metody nr)-"ceny aktywów
i 1115311111» 111117. 11511111111121 wyniku 1111111131111-"030,

1. 1.1 >" w ()11111111117.11jącyc11 zasadach wyceny aktywów i priSywów w 11111 1 wyraz
„3.100 7.1" 71131gpujc się wyrazem .. 1 () 000.00 71",

CII/J „_.

Wprmwdm sic 7111121111: (11.1 Załącznika N13Wy1<z17 koni 11111 Miejska Gminnego Ośmdka
1'111110131' Spdecxngi n Barcinie,

1. 117111" 11 Znsadach ewidencji unaiiwczncj (1111 Mie_iskn (1111111111011 ()Ś10C1xa Pnnmcv
Spoiccmwj w 8111011116 w uwagach (11211(111111 013 107.0312116 środki 11wa1e 11111117.

"35111171" zastępuje sic wyrazem ..101101171"
"10 (111'11111'111111c w Zawadach funkcjunnwania kont 11111 Miejsko (iminncgn Ośrodka

Pumncy Śpo1ec711ęi w Barcinie w c7._
' i opisowej (10Zz1k121dowego 171211111 Kent w 111111.

Kumu 111121115111111 w koncie 013 „Pozostałe srodki trwało" wyrazy „3500.00 71"

!J

zastępuje się 11'1'1'117111111 „10 1101) 7.1



„$$

Xl'g'irmxutl/u xiu /111i1111L_' kit) lukic/niku 111' ~l 11 Spl'amic W5kziu1 kum Lllzt ])l'OWŁlLlZCtliil
cwnlcncji 111'11_1L'l<11'111-' dol'1nu115'11wu113'cl1 /. l"11ndu ljuropciskich i innych źródeł
7.11gi'z111ic7nych.

Usuwa się zapis:
Przvictu klasyfikacja paragrafów wvclatków ' Środków jest cztci'ocyli'owa. Czwartą
L'yl'rą 1c<1 c_1't'1'11..8" lul ..9' w zależności od żróclln pochmlrcnia środkówlli11a1ns<1wycl1
- ..8" ~ symbul (cn stosuic sie dla uznac/.cnin xxs vstkich wydutkóxi' 110110570111, ch w
trakcic i'cnlizncii 1117Ltlx1Lw ' w ramach duncuu pwgmmu lub prujcktu
linguisnn'uncgn 7.0 śrutlkć lunduszy strukturalnych
~ ..i)" symbol tcn stosuje się dla oznaczenia wydatków stanowiących krajuwy wklad
publiczny w 1'cs1li7f1cję pl'()_1€lx'ltl lub programu bądź. Śmdki wlasne jednostek sektora
li nansów publicznych (wklad własny).

Zastępuje się go 7,1111 1111:

Pr/x'ctu klawyliknc „1 11111'11g1'11l'c'm xx'ylzitków i środków jest cztcrucyti'mva. Czwartą
11 _icst c) ti'u lub . <)" w /.z1lc7.nuści od źródła puchudzcnia środków finansow 'cl1.

Plutnuści w 711k1'csic blILlŻClU środków europejskich › svmbul ten stosujc się dla
W ytlutltóxx' tlokunyx-vunycliw ramach platności budżetu środkó x europciskiclr.
- „O" — Wspólfinansowanie programów i projektów realizowanych zc śi'utlków.
o których muwn w art. 5 ust 3 ustawv. z wy uczeniem środków o których 11101 fu w (1115
ust1.3 pkt 3, 131115lit. c i d 01117. pkt (› uStm , — symbol tcn stnsuic sięc(lu o7nf1c7cniz1
wydatkow pnnosmm'ch xx tt'ukcic rculizztcii plzcdsicx 7icc finansowanych 7c środków
1111Ll1utA1L)L1 7 hudxctu U Ł. 11 których nmwa w 111't.5 ust..» ustawy. [ wylączcnicm
środków. 11 których w ;11't,.' ust.3plx13.pk15lit.c i (1 01117. pkt 6 ustawy ( do których
strmowunzi icsi czwarta cyfra (1 lub 2). stanowiacych luąiowy uklad publiczny w
1e€1lixz1cic 1110311111111 lub 111'011ck'tu Żtódlcm linansuwunia tych wylatknw moga bSC na
1.11 l.ylxlnLl śrndki pochoduwc 7. budzetu panstwa ( 7, xx'ylączcnwm śiodków ot1'7y111anych
7. tytulu pnżycżki 1111 pl'ClillźlllStWVleliC) bądż środki Wlasnc Aicdnostck SCix'lOi'Zi finansów
public/nych.
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Zarląc/„niku 111' (1 (in Zurnnlxcniu nr 2/30l8 Dyrektora MGOPS wBau'ciniL- 7. dnia
St.).(JlQOISr, w sprawic W"]JI'OXVEleClllU tckstu _ictlncilitcgo do Zasad (polityki)
1'ł1cl11111k11wnści w Miejska) Gminnym (.)środku Pomocy Społecznej zastępuje się
Załącznikicm nr l tln ninicisxcgu Zarządxcnia.
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Zarządzcnic obuwiązujc od dnia 24.08.30l 811


