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ZARZĄDZENIE NR 120/ 15 /14
PREZYDENTA MIASTA TYCHY
z dnia 31 marca 2014 r.
w sprawie zmiany Zarządzenia nr 120/29/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia
1 października 2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki)
rachunkowości
Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 4 ust. ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.)
zarządza się co następuje:
§1
W Załączniku do Zarządzenia nr 120/29/12 Prezydenta Miasta Tychy z dnia 1 października
2012 r. w sprawie ustalenia dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości
wprowadza się następujące zmiany:
1) § 7 ust. 2 pkt e) otrzymuje brzmienie:
„Program FK obejmuje następujące oddziały:
100 – budżet Urzędu Miasta
250 – dochody Skarbu Państwa
400 – depozyty
500 – fundusz socjalny
Dopuszcza się tworzenie rejestrów w ramach oddziałów, jeśli będzie to konieczne dla
prawidłowego ewidencjonowania zdarzeń gospodarczych. Wówczas każdy rejestr
będzie miał swój dziennik.
Dziennik częściowy umożliwia uzgodnienie jego obrotów z obrotami zestawienia obrotów
i sald.”
2) § 7 ust. 7 otrzymuje brzmienie:
„7. Na koniec roku obrotowego ujmuje się w księgach rachunkowych danego roku
wszystkie dokumenty, które wpłyną do Referatu Księgowości Budżetowej do dnia
sporządzenia sprawozdania finansowego za rok ubiegły. Jeżeli po sporządzeniu
sprawozdania, a przed jego zatwierdzeniem, wpłyną dokumenty dotyczące
przychodów i kosztów roku ubiegłego, które mają istotny wpływ na sprawozdanie,
dokonuje się odpowiednich zapisów w księgach rachunkowych oraz korekty
sprawozdania. Poziom istotności ustala się na poziomie 0,07% wyniku finansowego.”
3) § 7 ust. 8 otrzymuje brzmienie:
„Prowadzenie ewidencji księgowej w zakresie podatków i opłat odbywa się w następujący
sposób:
1) zapisy w księgach rachunkowych w zakresie podatków i opłat ujmowane są w
księgach rachunkowych jednostki budżetowej Urząd poprzez transmisję noty
z programów prowadzonych przez Referat Księgowości Podatkowej. Operacje z noty
rozksięgowywane są na właściwą podziałkę klasyfikacji budżetowej oraz na
odpowiednie konta księgowe. Ewidencja analityczna prowadzona jest przez Referat
Księgowości Podatkowej na kontach podatników;
2) zapisy w księgach rachunkowych w zakresie opłat z tytułu gospodarowania odpadami
komunalnymi ujmowane są w księgach rachunkowych jednostki budżetowej Urząd
poprzez transmisję noty z programów prowadzonych przez Referat Gospodarki
Odpadami Komunalnymi. Operacje z noty rozksięgowywane są na właściwą podziałkę
klasyfikacji budżetowej oraz na odpowiednie konta księgowe. Ewidencja analityczna
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prowadzona jest przez Referat Gospodarki Odpadami Komunalnymi na kontach
płatników;
3) syntetyczne zapisy w zakresie przypisu należności z tytułu grzywien nałożonych
w drodze mandatu karnego kredytowego przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej
prowadzone są w księgach rachunkowych jednostki Urząd na podstawie miesięcznej
zbiorczej informacji o kwocie nałożonych mandatów. Ewidencja analityczna
prowadzona jest przez Straż Miejską.”
§2
Nadzór nad przestrzeganiem postanowień zarządzenia sprawuje Naczelnik Wydziału
Budżetu i Księgowości.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Tychy
/-/ mgr inż. Andrzej Dziuba
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