
ZARZĄDZENIE NR 97/2021 
STAROSTY STARACHOWICKIEGO 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 23.06.2020 r.               
w sprawie  wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości obowiązujących przy realizacji Projektu pn.: 

„Walka z epidemią COVID-19 na terenie Powiatu Starachowickiego” 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 

na lata 2014-2020 
współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, 

zmienionego Zarządzeniem nr 46/2021 z dnia 19.05.2021 r. w sprawie zmiany Zarządzenia nr 48/2020 
Starosty Starachowickiego z dnia 23.06.2020 r. 

Na podstawie przepisów art. 4 ust.1 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 września z 1994 roku                
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, z 2020 r. poz. 2123), art. 40 ust. 1 - 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 
2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305) oraz Rozporządzenia 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 (Dz. U. z 2020 r. poz. 342) zarządzam, co następuje: 

§ 1. W Załączniku do Zarządzenia nr 48/2020 Starosty Starachowickiego z dnia 23.06.2020 r.                          
pkt 5 otrzymuje brzmienie: 

5) ZASADY UJMOWANIA W EWIDENCJI KSIĘGOWEJ ORAZ PRZEKAZYWANIA ŚRODKÓW 
TRWAŁYCH ZAKUPIONYCH W RAMACH PROJEKTU  

1. Środki trwałe o wartości początkowej powyżej 10.000,00 zł, nabyte w ramach realizacji Projektu, będą 
przekazywane: 

a) do jednostek organizacyjnych Powiatu, objętych wsparciem - protokołem przekazania na podstawie 
Uchwały Zarządu Powiatu w Starachowicach, 

b) do pozostałych jednostek objętych wsparciem (gmin) - na podstawie umowy o pomocy rzeczowej 
przyznanej Uchwałą Rady Powiatu w Starachowicach. 

2. Środki trwałe, o których mowa w pkt 1 zostaną ujęte w ewidencji księgowej jednostki będącej 
docelowym użytkownikiem tych środków.  

§ 2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Skarbnikowi Powiatu. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 07.12.2021 r. 

 

   

Starosta 
 
 

Piotr Ambroszczyk 
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