
w sprawie zmian do Zarzqdzenia Nr. 265105 z dnia 30.09.2005 r. w sprawie przyjgtych zasad

rachunkowoSci w UrzEdzie Miejskim w JEdrzejowie.

Na podstawic art. 1 0 ustawy z dnta 29 wrzednia I 994 o rachunkowoéci (tekst jedn olity z.2.002

r. Dz.U.Nr 76, poz.694 z. póLn. zmj art.17 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 o finansach

publicznych (Dz. u. Nr 249 pot. 2104 z pó2n. zm.) oraz rozporzqdzenie Ministra Finansów z

dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci oraz planów kont dla

bud2etu paistwa. bud2etów jednostek samorzEdu terytorialnego oraz niektórych jednostek

sektora finansów publicznych (Dz.U.Nr 142 poz. 1020 zpó2n. zm )

Burmistrz Miasta Jqdrzejowa zarz,4dza co nastqpu¡e:

{ l
W zal4czniku Nr 2 do Zakladowego planu kont w opisie do konta 011 -.'Srodki trwale"

dodaje siq treéó:

l. W Wyclziale Finansowym grunty ujmotvane s4 w ewidencji ksiggowej syntetycznie

w sposób warloSciowy w PLN w systemie komputerowym pn. '.Srodki trwale" firmy

Sputnik. Pomocniczo ewidencjonuje siE iloéciowo w m'.

W Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami ewidenc.ia gruntów prowadzona jest u

programie geodezyjnym iloSciowo w hcktarach z dokladnoéci4 do czwartego miejsca po

przecinku i z podzialem na dzialki. Ewidencja analityczna prowadzona oddzielnie dla

kazdej clzialki zawiera co najmniej nastQpujqce infbrmacje dotycz4ce danego Srodka

trwalego: nr inwentarzowy stanowi4cy nr dzialki. obrqb iarkusz mapy. adres, powierzchniE

dzialki w hektarach z dokladno6ci4 do czwartego miejsca po przccinku. typ wladania.

Przyjgcie gruntu na stan nastQpuje m.in. poprzez: zakup. darowizng, nieodplatne
przekazanie, zamianq. przejEcie za wierz¡elnoSci podatkowe.

Rozchód gruntu moze byó spowodowany m.in.: sprzeda24 darowizn4. zamianq'
przeksztalceniem prawa wieczystego uZytkowania gruntu w prawo wlasnoSci.

Za ewidencjq gruntów prowadzonq w Wydziale Rolnictwa i Gospodarki Gruntami

odpowiada Naczelnik tego Wydzialu.

Wydzial Rolnictwa i Gospodarki Gruntami przygotowuje i przekazuje w terminie

kompletne dokumenty do Wydzialu F-inansowego. Na podstawie dokumentów dokonuje siq

zm ian; w ewidencj  i  ksiEgowej.

2. Dodaje sig konto pozabilansowe 910 w brzmieniu: Konto 910 sluZy do ewidencji

otrzymanych gwarancji ubezpieczeniowych i bankowych. Na stronie Wn konta 910 u.imuje

siE wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancj i ubezpieczeniowych i bankowych. a na

stronie Ma zwrot zabezpieczenia w postaci gwarancji ubezpieczeniowych ibankou'ych.

Ewidencja szczególowa prowadzona jest w/g kontrahentów i poszczególnych tytutór'r'.

$ 2
Zarzqdzenie wchodzi w Zycie z dniem podjqcia.

Burmistrz,A4iasta JEdrzej owa
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