
ZARZĄfiliZEil{lE NR 5it6
PREZYDENTA lMlA"$TF, plo,rRKoWA TRYBUNA,LSKIEGo

;r łlnia 29,ĄL.łCIl7r.

w sprawie yg,prclvłlaci,z:enfia z-r,rrr:anlt do zakładowego planu kont

Na podstawie ań.10 ust.,| iust. 2 uslllwy zdn'la2.9 wześnia 1994r. o rachunkowości(tekst jedn. Dz,U.

z 2017r., poz.2342) i szczegćllrycŁt t.ls',alrrli zaiualych w ań. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o

finansach publicznych (tekst jadr:olitl,: Dz L| l:. 2017r., poz, 2077 z póżn, zm,) oraz na podstawie

Rozporządzenia Ministra F:inansovil z ł:ttiłl5 llpca 2JlOr. w sprawie szczegolnych zasad rachunkowości

oraz planow kont dla br:dzetur pańsiła, burlzetow jednostek samorządu ierytorialnego, jednostek

budzetowych, samoządorł,ych z;łkłłtlłjt,v buCzetowych, państwowych funduszy celowych oraz
państwowych jednostek budzetowych l:alelcych ,sit;Jzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (tekst

jednolity: Dz. U. z2017r., poz. ,?6()) 7ą:,ądzan,l;c następuje:

§i t

W planie kont dla Urzędu l/iasta siarlc,lliląci,nl załą;znil< nr 1 do Zarządzenia ?rezydenta Miasta

Piotrkowa Trybunalskiego nr 3i'z dnial26.0,1 ,20"17: w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont

wprowadza się następujące znlian y:

1 . W części l - Wykaz kcnt, dtidirjt; sięl konto cozabilansowe 994-,,wkład własny niepienięzny"

2. W części lV - zasacy ,rltlkcirrrlotiar;ia kcini pozabilansowych dodaje *cię opis do konta 994 w

brzmieniu:

Konto 994 - Wkład_utląssJr Ę].ti!i]:!!ęł!y

Konto 994 słuzy do ewidercji rlll,;ł;du r,vłasnepltl niecienięznego poniesionego pżez Miasto Piotrkow

Trybunalski pzy,realli;larii prl.eliiólv;:, ldział:-ll śrorlkow europejskich.

Na stronie Wn konta 994 ujin,luja siql:

. Wyksięgowanie na ;:akonczr..,r ie :eaIi;lticii pl,cl:ktu lvkładu własnego niepienięznego, na podstawie

dokumentu ,,PK' (pcllecerrie lisięlał,an,a), ,..t,qr59[6ści poniesionego wkładu niepienięznego.

Na stronie Ma konta 994 ujrnuj:e się:

. pzypis wkładu rłłasnegc niepier:i,?z,ne,1o, na prdstawie dokumentow pzedstawionych pzez komorki

merytoryczne od powiedlia ln.. zal t,nal,zację c nl jektu,

Saldo konta 994 oznal:zavua ńr:śł; tvn iesioneg r: wkład u n iepieniężnego.

Ewidencja szczegołowa prcv,lad,-"lna dil korta 994 winna umozliwic ustalenie wysokości wkładu

własnego niepienięzneg6, ilr po,C;:iaNe na pclszr;zegć lne projekty,

3. W części ll - ż]asacll,,|"lnk;,tlnrlrłania l<ont bilansowych dla Urzędu Miasta, w opisie do

konta 130- rachunak bieża;y jednclstki - rachunek biezący wydatliow jednostki

wykreśla s]ę zapisy pur:Ktłl i]} - ,,do ;w,denoji lvydatkow struktura|nych",



§iz

Zarządzenie wchodzi v1/ z}r3i6 z:Cniern iodpisania, ()rzy czym
1) Zmiany wprowadzcrle w § ] pkt '|-2 obo,ruiazuje;od 01.01 ,2017r,,

2) Zmiany wprowadzone w §i 1 pi<i 3 obowlązująod 01.01.2018r.
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