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ZARZĄDZENIE Nr 49/VIII/2021 

BURMISTRZA MIASTA MILANÓWKA  

z dnia 23 marca 2021 r. 

  

w sprawie wprowadzenia zmiany w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) 

rachunkowości w jednostce obsługiwanej w ramach wspólnej obsługi przez Referat 

Usług Wspólnych Urzędu Miasta Milanówka. 

  

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. 

z 2019 r. poz.351z późniejszymi zmianami) oraz zgodnie z art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 

2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami.)                     

i § 14, 15 i 16 rozporządzenia Ministra 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 (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1911 z 

późniejszymi zmianami.) i Uchwały Nr 248/XXX/17 Rady Miasta Milanówka z dnia 28 

lutego 2017 r. oraz Uchwały Nr 202/XXII/20 Rady Miasta Milanówka z dnia 27 kwietnia 

2020r.zarządza się, co następuje: 

§ 1 

W dokumentacji zasad (polityki) rachunkowości jednostki obsługiwanej przez Referat Usług 

Wspólnych Urzędu Miasta Milanówka Żłobka Publicznego w Milanówku stanowiącej 

Załącznik nr 7 do Zarządzenia Nr 74/VIII/2020 z dnia 20 maja 2020r. wprowadza się zmianę 

do wykazu kont. 

§ 2 

Do wykazu kont dodaje się ZESPÓŁ 3 – Materiały i towary 
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Konto 310 – „Materiały” 

 

Konto 310 służy do ewidencji zapasów materiałów i towarów znajdujących się w 

magazynach, nabytych na własne potrzeby jednostki, których koszy związane z zakupem są 

odnoszone w koszty w okresie ich poniesienia. 

Na stronie Wn konta 310 ujmuje się zwiększenie ilości i wartości stanu zapasu materiałów i 

towarów, a na stronie Ma – jego zmniejszenie. 

Konto 310 może wykazywać saldo Wn, które wyraża stan zapasów materiałów, w cenach 

zakupu, nabycia lub stałych cenach ewidencyjnych. 

 

§ 3 

Wprowadzona zmiana ma zastosowanie od roku obrotowego 2021. 

 

§ 4 

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu Referatu Usług Wspólnych.                     

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania. 

 

Burmistrz Miasta Milanówka 

                                                                                                                            /-/ 

                                                                                                          Piotr Remiszewski 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Przygotowała: Agnieszka Malińska 


