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,an^ 16,. Cb , 2019 roku

w sprawie zmiany zasad rachunkowości

Na podstawie ań. 10 ust.1 iust.2 ustawy zdnia29 wześnia 1994r, o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U,z
2018 r, poz. 395 zpóżn. zm.), ań. 40 ustawy zdnia27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity:

Dz,U. z 2017r., poz.2077 z póżn. zm.) oraz Rozpoządzenia Ministra Rozwoju i Finansow z dnia 13 wześnia
2017r. w sprawie rachunkowości oraz planow kont dla budzetu państwa, budzetów jednostek samoządu
terytorialnego, jednostek budzetowych, samoządowych zakładow budzetowych, państwowych funduszy
celowych oraz państwowych jednostek budzetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej
Polskiej (Dz,U,z2017r,, poz. 19'l1zpóżn, zm.), Rozpoządzenia Ministra Finansow z dnia 30 marca 2010r. w
sprawie szczegółowego sposobu ustalania wańości zobowiązań zaliczanych do państwowego długu publicznego,
długu Skarbu Państwa, wartości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366),
Rozpoządzenia Ministra Finansów z dnia 25.10,2010r, w sprawie zasad rachunkowości oraz planow kont dla
organow podatkowych jednostek samoządu terytorialnego (Dz,U. z 2010r,, nr 208 poz. 1375), ustalam co
następuje:

§1

W zasadach rachunkowości wprowadzonych zauądzeniem nr 40 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z
dnia 29.01.2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

l, W załączniku nr 5 - zasady ustalania kosztow gospodarowania odpadami komunalnymi, dotychczasowa
treść Rozdziału ll ust.1 otzymuje bzmienie:

,,1. Referat Administracji i Majątku (zwany dalej rowniez DRG), realizujący zadania, które w całości lub w

części dotyczą lGO, ustala koszty dotyczące gospodarowania odpadami w sposob następujący:

1) koszty eksploatacji i utzymania pomieszczeń,

opłaty za energię elektryczną - będą naliczane na podstawie zeczywistych wydatkoWkosztów

proporcjonalnie do udziału powiezchni biurowej i części wspólnych zajmowanych pzez pracownikow

lGO w powiezchniczęści B i C budynku Uzędu Miasta pzy ul. Szkotnej28;

- opłaty za energię cieplną stzezenie budynku oraz tnrrlały zaząd - będą naliczane na podstawie

zeczywistych wydatkoMkosztów proporcjonalnie do udziału powiezchni biurowej i części wspólnych

zajmowanych przez pracownikow lGO w powiezchni ogołem budynku Uzędu Miasta pzy ul, Szkolnej

28 (tj. częściA, B i C);

- opłata za spzątanie pomieszczeń biurowych i części wspólnych zajmowanych pżez pracowników lGO

zostanie obliczona popżez pzemnozenie tej powiezchni pzez stawkę za spzątanie 1m2 powiezchni;

opłaty za zimną wodę, ścieki i wywóz nieczystości stałych - będą naliczane na podstawie zeczywistych

wydatków/kosztów propoĘonalnie do liczby osób zatrudnionych pzez lGO w relacji do liczby

pracowników Uzędu Miasta w budynku pzy ul. Szkolne.i 28;

- opłata za konsenruację central telefonicznych oraz za kozystanie z telefonow stacjonarnych i

komórkowych - będą naliczane na podstawie wydatków/kosztow ponoszonych na rzecz operatora



telekomunikacyjnego, proporcJą udziału liczby numerow telefonow w lGO w całkowitej liczbie numerow

telefonow w centralach Uzędu Miasta;

wydatki/koszty konwoju gotówki z kas Uzędu Miasta do banku - będąustalane popżez pomnozenie

wskaŹnika średniego udziału liczby wpłat gotówkowych do kas z tytułu opłat za gospodarowanie

odpadami komunalnymi w liczbie wpłat gotowkowych, pzez wydatki/koszty ponoszone pzez DRG na

konwojowanie gotowki.

DRG obliczy wydatki/koszty konwoju na podstawie otzymanej od Kierownika Referatu Księgowości

informacji o wskaźniku, o którym mowa w pkt. 3 zasad szczegółowych".

W załączniku nr'l - ogolne zalożenia polityki rachunkowościdla budzetu idla Uzędu Miasta Piotrkowa

Trybunalskiego, w rozdziale V,,wykaz programow uzywanych do prowadzenia ksią rachunkowych

Uzędu Miasta" w ust. 2 dodaje się pkt 20)w bzmieniu:

,,20) Centralny System Zarządzania Budzetem CESARZ z firmy DOSKOMP w Łodzi
a) program słuzy do spoządzania sprawozdań finansowych (po raz pienłszy spoządzone

zostanie sprawozdanie fi nansowe za rok 2018),

b) program słuzy do spoządzania sprawozdań budzetowych ( po raz pienruszy spoządzone
zostanie sprawozdanie za lV 2019 roku)".

§2

Nadzór merytoryczny nad wykonaniem postanowień instrukcji powiezam Skarbnikowi Miasta.

§3

Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania, z mocąobowiązującąod 1 stycznia 2019 roku.
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