
ZARżĄDZENlE NR §ĄG

F i"e;łl,jenta M ialsta Piotrkowa Trybu nalskiego

z dnia 23 eP"Ll} {v l A 2CĄl. R c t< uz

w sprawie wprowadzenia zntian,i dcl instn,lkc,iobiegu i kontrolidokumentow finansowo-księgowych

Na podstawie ań. 53,68 i69 ustawy zdia,}7 si:rpnia 2009r. o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z2017r,,Poz,

2077 z póżn. zm,), ustawy z dnia ź].9 \ilr]:e§r:ia 
,|994 

rcktr o rachunkowości (tekst jednolity: Dz.U. z 2017r., poz.2342) oraz

Rozpoządzenia Ministra Finansow z c]rlia 5lipca ż010:. ,tlsprawie szczegolnych zasad rachunkowoŚci oraz Planow kont dla

budŻetu państwa, budzetow ;ednr:steN sarloząrju terytorialnego, jednostek budzetowych, samoządowYch zakładow

budzetow}ch, państwowych funłluszy ce|c,w}clł crrłz pe,nslwowych jednostek budzetowych mających siedzibę Poza granicami

Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity, ilz.,J. ł,?-0',7r , poz. 760) zarządzam, co następuje:

§1
W instrukcji obiegu i kontroli dokumentow iittarrsowcl-ksii?gowych wprowadzonej Zarządzeniem nr 230 PrezYdenta Miasta
piotrkowa irynunitst<iego z rJnia 0,tr .06 20,17r , zrrlieniclnej Zaządzeniem nr 483 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z

dnia 01 .12,2017r. wprowadza się następuiące zriany.

1. W Rozdziale l skreśla się pkt 3 §: 1,11:kt 6), pkl 5.7 ppkt f) oraz pkt 5.13 ppk, j w bzmieniu ,,klasyfikację wydatkow

strukturalnych (jezelifarktura nie,Jolyłzy vrydatkcrv strukturalnych, nalezy wpisac kreski)",

2. W Rozdziale ll dodaje się pl.;t 1,'i(i v,t liznieniLl,
,,1.16. Zasady rąestracji opisan,l ł,l rkl 1.10 i p( 1.11 nie dotyczą umow zawieranych pzez jednostki budzetowe

działające w imieniu Miastt Ficńlkrr,,v;t Tl)btunals(iego gdy zrodłem finansowaria są

1) środki budzetcwe tych ie;,dnc*ek,

2) środki pozabudzebwe ,

3. W Rozdziale ll ulega znlianlł plr: ii.2 i rtrz,rmuitl Ł,lzmielnie:

,,6,2, Jeżeli nagroda rna cnarrkt,:l śiniadcle,ria ctzymanego ,,za zasłu1.;i" lub 'za całokształt", na komorce

merytorycznej ciązv obowiitrzeł( Lrrii\iiic|ł0,,vegc i lerminowego zgłoszenia obdarowanego do rozliczenia z podatku

dochodowego od osób fizyczr:ych i;t dtuku s,anowiącym załącznik nr 2 do lnstrukcji, tj, wyegzekwowanie od

obdarowanego wypełnił;nia zatłacl:ltli<;t pn:ed,rł,ręc,zeniem upominku oraz sporądzenie ipzekazanie informacji PlT-

8C w wersji elektronicznej clo łrlia:_ict,lli;to Urzę,łju l3karbowego oraz w wersji papierowej dla obdarowanego, w terminie

do końca lutego kazdego nastęt)neg{) ro{il. !V pzypadku nie dopełnienia tego obowiązku, komorka merytoryczna

ponosi odpowiedzialnoś;c za pov,lilał,: :;kutKi kf]rno-skarbowe".

4. W Rozdziale ll ulega znliani: pk:i,3,ł i ltrz,tr:luicl h,rzmienie:

6.4,,,Nie podlegają opł>datlicł,atliu,

1) wygrane,w konkursar:h i l;rar:lt crgani;lrwanych i emitowanych pnzz środki masowego pzekazu (prasa,

radio, te|ewizja),

2) wygrane tv kcnkusach z czi#ziny l.r;iull , kultury, sztuki, dziennikarstrła i spońu,

3) nagrody zwią;zane ze $prz:) "lazą premlcluą

jezelijednorazowa tvańosc lych u,ygranyr:Łr i rragr,id nie pzekracza kwoty 2.00C,O0zł.



§2

Zobowiązuję wszystkich pracownikow Urzędu do przestzegania okreŚlonych w załączniku zasad i procedur,

§3

Zarealizacjęzarządzeniai sprawozdawczośc odpowiedzialny jest Referat Księgowości,

§4
Zarządzenie wchodzi w zycie z dniem 0'i,G1,2018r,

MIAsTA


