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ZARZĄDZENIE 283/ 2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 25 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmiany Zakładowego Planu Kont obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącego załącznik do Zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r. 

Działając na podstawie:
	art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 506],
	art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości [tekst jednolity Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.], 

w związku z rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Finansów z 13 września 2017 r. w sprawie rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej [Dz. U. z 2017 r. poz. 1911 z późn. zm.]


zarządzam, co następuje:


§ 1
W Zakładowym Planie Kont obowiązującym w Urzędzie Miasta Rybnika, stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 54/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 24 stycznia 2018 r., wprowadzić następujące zmiany:
	w § 11:

	w pkt 7 ppkt 5) otrzymuje brzmienie: „Wydziałach Ekologii, Gospodarki Komunalnej, Geodezji i Kartografii oraz Inwestycji.
	w pkt 40 zdanie 6 otrzymuje brzmienie: „Należności i zobowiązania sporne, tzn. takie które są kwestionowane, podlegają przeksięgowaniu na konto 240 – Pozostałe rozrachunki.”,
	pkt 48 otrzymuje brzmienie: „Do konta Rozrachunki z budżetami prowadzone są konta syntetyczne związane z rozrachunkami Urzędu Miasta: 225-0 służące do ewidencji zobowiązań długoterminowych dotyczących przyszłych okresów rozrachunkowych, 225-1 do ewidencji zobowiązań z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, 225-2 do ewidencji i księgowego rozliczenia naliczonego i należnego podatku od towarów i usług Urzędu Miasta, 225-3 do ewidencji zobowiązań z tytułu podatku od nieruchomości, opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, opłat za zajęcie pasa drogowego, opłat geodezyjnych i innych zobowiązań wobec Miasta, 225-4 do prowadzenia rozrachunków Miasta z Urzędem Skarbowym z tytułu podatku od towarów i usług, 225-5 do ewidencji zobowiązań wobec Budżetu Państwa z tytułu zwrotu dotacji z lat ubiegłych, i innych opłat, 225-6 do ewidencji zobowiązań wobec innych jednostek samorządu terytorialnego, 225-9 do ewidencji należności od Budżetu Państwa z tytułu zwrotu nadpłat.”.


§ 2
Służby księgowe dokonają odpowiednich księgowań od 1 marca 2019 r. 

§ 3
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie:
- w zakresie § 1 pkt 1 lit. a) z dniem 1 maja 2019 r. 
- w pozostałym zakresie z dniem podpisania.


