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ZARZĄDZENIE 581/ 2019
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z dnia 4 października 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 z późn. zm.],
	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 § 2 w pkt 2 zdanie 2 otrzymuje brzmienie: „W celu technicznego wyodrębnienia operacji księgowych związanych z zamknięciem roku obrachunkowego, w grudniu roku obrachunkowego mogą zostać utworzone dodatkowe okresy.”,
	w § 10 pkt 4 otrzymuje brzmienie: „Konto 224 - Rozrachunki budżetu służy do ewidencji rozrachunków z innymi budżetami. Na koncie tym ujmuje się także otrzymane zaliczki na realizację projektów unijnych. Przeksięgowanie zaliczki na dochody budżetu miasta następuje na podstawie karty zatwierdzenia wniosku o płatność przez Instytucję Zarządzającą, pobranej z systemu LSI RPO WSl.”,
	w § 11 po pkt 41a dodaje się pkt 41b, który otrzymuje brzmienie: „Należności z tytułu udzielonych zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz kar z tego tytułu są przypisywane na podstawie danych wprowadzanych do systemu Koncesja przez Biuro Działalności Gospodarczej i pobieranych automatycznie do systemu finansowo-księgowego. Wpłaty rejestrowane przez Wydział Księgowości w systemie finansowo-księgowym są eksportowane do systemu Koncesja automatycznie. W celu weryfikacji należności z ww. tytułu Wydział Księgowości co miesiąc przekazuje zestawienia obrotów i sald (w formacie pdf) za pomocą ESOD do Biura Działalności Gospodarczej w terminie do 5 dnia po zakończeniu miesiąca, za który zostało sporządzone. Zestawienie po zweryfikowaniu przez pracownika Biura Działalności Gospodarczej jest zwracane w ESOD do Wydziału Księgowości z adnotacją w komentarzu: „zgodne”. W przypadku niezgodności pracownicy Biura Działalności Gospodarczej i Wydziału Księgowości wyjaśniają i usuwają ich przyczyny. Uzgodnione zestawienie jest zwracane do Wydziału Księgowości w terminie do 9 dnia po zakończeniu miesiąca, za który zostało sporządzone.”,
	 w Wykazie oddziałów budżetu miasta, stanowiącym załącznik nr 1 do Zakładowego Planu Kont, zmienić nazwy oddziałów oznaczonych numerami: 062 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Projekt >>Drukarz - zawód z przyszłością<<”, 063 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Projekt >> Gryfno robota - aktywizacja zawodowa osób 30+ na rybnickim rynku pracy<<”, 064 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Projekt >>Bliżej dziecka - filie żłobka w 3 dzielnicach Rybnika<<”, 065 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Projekt >>Adaptacja pustostanów z przeznaczeniem na mieszkania chronione i wspomagane w Rybniku<<”, 217 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Program >>Maluch+<< 2019 (Fundusz Pracy)” i 218 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości >>Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Boguszowice i OSP Popielów<<”, a także dopisać w odpowiedniej kolejności nowe oddziały o numerach od 071 do 074, 226 i 227 o nazwach „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany.”,
	w Wykazie oddziałów jednostki budżetowej, stanowiącym załącznik nr 2 do Zakładowego Planu Kont, zmienić nazwy oddziałów oznaczonych numerami: 217 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Program >>Maluch+<< 2019 (Fundusz Pracy)” i 218 z „TYMCZASOWY – nazwa do zmiany” na „Środki z Ministerstwa Sprawiedliwości >>Zakup zestawu narzędzi hydraulicznych dla OSP Boguszowice i OSP Popielów<<”, a także dopisać w odpowiedniej kolejności nowe oddziały o numerach 226 i 227 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.


