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z dnia il|,.", Ą. 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
2019 r. poz. 351), ań. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednoliIy: Dz.U, z
2019r.,poz.869zpóżn,zm.)orazRozpoządzeniaMinistraRozwojuiFinansowzdnial3wześnia2017r,w
sprawie rachunkowości oraz planów 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. z
2017r., poz, 1911 z póżn. zm.), Rozpoządzenia Ministra Finansow z dnia 30 marca 2010r. w sprawie
szczegółowego sposobu ustalania waftości zobowięań zaliczanych do państwowego długu publicznego, długu
Skarbu Państwa, waftości zobowiązań z tytułu poręczeń i gwarancji (Dz. U. Nr 57, poz. 366), Rozpoządzenia
Ministra Finansow z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie szczegołowego sposobu klasyfikacji tytułów dłuznych
zaliczanych do państwowego długu publicznego (Dz,U. z 2011r. nr 298, poz.1767), Rozporządzenia Ministra
Finansow z dnia 25.10,2010r, w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla organów podatkowych
jednostek samoządu terytorialnego (Dz,U.z2010r., nr 208 poz, 't375), ustalam co następuje:

§1

W zasadach rachunkowościwprowadzonychzaządzeniem nr 387 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego
z dnia 10.10.2019 roku, wprowadza się następujące zmiany:

W załączniku nr 1 - Ogólne założenia polityki rachunkowości dla budzetu i dla Uzędu Miasta Piotrkowa
Trybunalskiego w Rozdziale lll ,,Pzyjęte zasady i uproszczenia"

1. ulega zmianie dotychczasowa treść ust.3 pkt 3) i otzymuje bzmienie.

3) pzyjmuje się, ze ostatecznym terminem wystawienia wewnętznego dokumentu księgowego ,,PK"
za dany miesiąc jest dzień następnego miesiąca, w ktorym spoządzane jest sprawozdanie
budzetowe, z zastrzeżeniem ppkt: a) :

a) pzyjmuje się, ze ostatecznym terminem wystawienia wewnętznego dokumentu księgowego
,,PK" dokumentującego operację za miesiąc grudzień, jest 25 marca roku następnego,

2. w ust. 3 dodaje się pkt 35) w bzmieniu:
,,Zwroty nadpłat w dochodach budżetowych, powstałych zarówno w biezącym roku budzetov,rym, jak i w
ubiegłych latach budzetowych, ujmuje się w tej podziałce klasyfikacji dochodów, na ktorą zalicza się
biezące wpływy tego samego rodzaju",

§2

NadzÓr merytoryczny nad wykonaniem postanowień instrukcji powiezam Skarbnikowi Miasta.

§3

Za realizaĄę zaządzenia i sprawozdawczośc odpowiedzialne są komorki organizacyjne Uzędu Miasta, w
zakresie wynikającym z treści załączników.

§4

Zanądzeniewchodzi w życie z dniem podpisania, z mocąobowiązującąod 1 stycznia 2019 roku.


