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ZARZĄDZENIE 414/ 2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 8 lipca 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 § 6 pkt 1 zdanie 1 otrzymuje brzmienie: „Księgi rachunkowe prowadzone są w budynkach będących siedzibą Urzędu Miasta Rybnika, znajdujących się przy Rynku 18 oraz przy ulicach: Bolesława Chrobrego 2 i 6, Rzecznej 8, Zamkowej 5 i Tadeusza Kościuszki 17.”,
	w § 11 po pkt 41 dodaje się pkt 41a, który otrzymuje brzmienie: „Należności z tytułu opłat za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej przypisywane są na podstawie informacji przygotowywanej przez Wydział Ekologii na kontach analitycznych: 221 – w części należnej budżetowi gminy i 240 – w części należnej Państwowemu Gospodarstwu Wodnemu Wody Polskie.”,
	w § 12:

	pkt 7 zostaje skreślony,
	pkt 8 otrzymuje brzmienie: „Na koncie 990 księgowań dokonuje się nie stosując zasady dwustronnego zapisu.”.

	w Wykazie oddziałów budżetu miasta, stanowiącym załącznik nr 1 do Zakładowego Planu Kont, zmienić nazwy oddziałów oznaczonych numerami: 215 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Projekt >>Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice<<” i 216 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Projekt >>StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering<<”, a także dopisać w odpowiedniej kolejności nowe oddziały o numerach 224 i 225 o nazwach „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany.”,
	w Wykazie oddziałów jednostki budżetowej, stanowiącym załącznik nr 2 do Zakładowego Planu Kont, zmienić nazwy oddziałów oznaczonych numerami: 215 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Projekt >>Przyjazny e-urząd podniesienie jakości usług w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w 6 miastach: Bytom, Rybnik, Orzesze, Dąbrowa Górnicza, Cieszyn, Czechowice-Dziedzice<<” i 216 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Projekt >>StratKIT – Innovative Strategies for Public Catering<<”, a także dopisać w odpowiedniej kolejności nowe oddziały o numerach 224 i 225 o nazwach „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany..


§ 2
Tekst jednolity obowiązującego w Urzędzie Miasta Rybnika Zakładowego Planu Kont stanowi załącznik do zarządzenia.

§ 3
Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta.

§ 4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


