
ZARZĄDZENIE NR 0050.212.2020 
BURMISTRZA MIASTA KOŚCIERZYNA 

z dnia 30 grudnia 2020 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 0050.197.2018 Burmistrza Miasta Kościerzyna z dnia 11 grudnia 
2018r. w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości 

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r.  
poz. 351 z późn. zm, ) i szczegółowych ustaleń zawartych w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 
o finansach publicznych (Dz. U.  z 2019r. poz. 869 z późn. zm.) oraz w rozporządzeniu 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 (tj. Dz.U. z 2020r. poz. 342), zwanego dalej 
„rozporządzeniem"', w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 25 października 2010r. w sprawie zasad 
rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłat i niepodatkowych należności 
budżetowych dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. Nr 208, poz. 1375), 
w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 30 marca 2010r. w sprawie szczegółowego sposobu ustalania 
wartości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu Skarbu Państwa, wartości 
zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366). 

zarządzam co następuje: 

§ 1. 1.  W załączniku nr 1 Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych: W pkt. 3 technika 
prowadzenia ksiąg rachunkowych:Zmienia się zapis: Do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystywany 
jest program komputerowy RADIX firmy  RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.   

2.  W załączniku nr 3g Opis systemu komputerowego rachunkowości zmienia się treść załącznika na:"W 
Urzędzie Miasta Kościerzyna do prowadzenia ksiąg rachunkowych wykorzystany jest system RADIX 
firmy  RADIX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.  Zasady ochrony danych, a w 
szczególności metody zabezpieczenia dostępu do systemu przetwarzania danych zostały określone 
w Polityce Bezpieczeństwa Urzędu Miasta Kościerzyna.Zasady stosowania algorytmów i parametrów 
poszczególnych programów (modułów) zostały opisane w dokumentacji użytkownika dostępnej pod 
adresem http://radix.com.pl/download/download.html. 

3.  W załączniku nr 3h wykaz zbiorów danych tworzących księgi rachunkowe na informatycznych 
nośnikach danychPkt. 1 zmienia treść:  System RADIX firmy  RADIX Spółka z ograniczoną 
odpowiedzialnością Sp.k.  data rozpoczęcia eksploatacji 1 styczeń 2021 -instrukcja działania systemu 
stanowi integralną cześć tego załącznika. 

§ 2. Powyższe zmiany obowiązują od 01.01.2021 r. 

 

   

Burmistrz Miasta 
Kościerzyna 

 
 

Michał Majewski 
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