
Zarządzenie Nr 7/2017 

Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 25 maja 2017 roku 

 

w sprawie zmian  zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) 

w Urzędzie Miejskim w Koninie 
 

                 Na  podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1047 ze zm.), art. 40 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o 

finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 ze  zm. ), rozporządzenia  Ministra 

Finansów z dnia  5 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zm.), rozporządzenia Ministra 

Finansów z dnia 25 października 2010 r. w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont 

dla organów podatkowych jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2010 r., Nr 208, poz. 

1375), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 16 stycznia 2014 r. w sprawie 

sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r., poz. 1015 ze zm.) oraz rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1773) zarządza się, co 

następuje: 

 

§ 1 

 

W Zarządzeniu Nr 11/2016 Prezydenta Miasta Konina z dnia 29 grudnia 2016 roku w sprawie 

zakładowego planu kont (zasad polityki rachunkowości) w Urzędzie Miejskim w Koninie, 

dokonuje się następujących zmian: 

 

1) W § 2 ust.1  

a) załącznik nr 2a o którym mowa w pkt 3 zawierający wykaz kont księgi głównej 

dla Urzędu Miejskiego -Centrali otrzymuje nowe brzmienie, stanowiący załącznik 

nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

b) załącznik nr 5 o którym mowa w pkt 6 zwierający wykaz kont księgi głównej dla 

Urzędu Miejskiego , jako jednostki budżetowej, wraz z kontami analitycznymi 

oraz szczegółowymi /pomocniczymi w zakresie dochodów otrzymuje nowe 

brzmienie, stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

2) W § 2 ust 8 załącznik nr 9 zawierający zakres prowadzenia ksiąg rachunkowych 

systemem tradycyjnym i w systemie komputerowym, zasady aktualizacji i ochrony 

programów komputerowych, archiwizowanie danych i ich zbiorów oraz zasady 

ewidencji i rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Urzędzie Miejskim i 

Centrali otrzymuje nowe brzmienie, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego 

zarządzenia. 

 

3) W § 2 ust 8 w załączniku nr 9 załącznik nr 9/1 zawierający wykaz programów 

finansowo-księgowych w Urzędzie Miejskim w Koninie otrzymuje nowe brzmienie, 

stanowiący załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 

 



 

 

§ 2 

 

   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom wewnętrznych komórek  

   organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

§ 3 

 

   Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do prowadzenia 

   rachunkowości od 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

 

Prezydent Miasta Konina 

              

                   Józef Nowicki 
 

 

 

 

 

 

 


