
Zarządzenie Nr 19/2017 

Prezydenta Miasta Konina 

z dnia 30 listopada 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r., poz. 2077), 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 2017 r., poz. 760), 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 1 o którym mowa w pkt 1 zawierający wykaz kont księgi głównej dla 

organu tj. budżetu Miasta Konina wraz z kontami ksiąg pomocniczych, zwany 

dalej „ewidencja-organ” otrzymuje nowe brzmienie, stanowiący załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

 

b) załącznik nr 2 o którym mowa w pkt 2 zwierający wykaz kont księgi głównej dla 

Urzędu Miejskiego , jako jednostki budżetowej, wraz z kontami ksiąg 

pomocniczych, w tym również dla realizacji projektów ze środków Unii 

Europejskiej w ramach perspektywy finansowania na lata 2007-20013 otrzymuje  

nowe brzmienie , stanowiący załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

2) W § 2 ust 7 w załączniku nr 8: 

 

a) załącznik nr 8/3 zawierający wykaz  dzienników częściowych Wydział Budżetu  

otrzymuje nowe brzmienie, stanowiący załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia 

 

b) załącznik nr 8/4 zawierający oznaczenia rodzaju- zadań,- jednostek 

organizacyjnych Wydziału Księgowości  otrzymuje nowe brzmienie, stanowiący 

załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia, 



c) załącznik nr 8/5 zawierający symbole jednostek (kody) stosowane przy tworzeniu 

kont ksiąg pomocniczych w Wydziale Księgowości otrzymuje nowe brzmienie, 

stanowiący załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

 

 

 

§ 2 

 

   Wprowadzone zmiany w niniejszym zarządzeniu w załączniku nr 1 dotyczące prowadzenia 

   ewidencji w organie w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska i w załączniku 8/4  

   w zakresie przyporządkowania kont analitycznych w ewidencji wydatków Urzędu 

   Miejskiego w ramach ustawy Prawo ochrony środowiska mają zastosowanie od  

   1 stycznia 2018 roku. 

 

 

§ 3 

 

   Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikom wewnętrznych komórek  

   organizacyjnych Urzędu Miejskiego w Koninie. 

 

§ 4 

 

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

   rachunkowości od 1 stycznia 2017 r. 

 

 

 

                                                                                              Prezydent Miasta Konina 

                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                      Józef Nowicki                                         

 

 

 

 

 

 


