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ZARZĄDZENIE NR 74l20l5
BURMISTRZA POLIC
z drria

3l

marca 20l5 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Burmistrza Polic Nr 254/20l0 z dnia 29 października 2010 roku w sprawie

polityki rachunkowości

Na podstarvie art. 4. art. l0 ustar!1, z dnia ż9 rvrześnia l994 r. o mchunkorvości (tj. Dz. U, 20l3 r,. poz, 330. znl.
poz. 6l3 oraz z2014 r. poz. 768 i l l00,) i art. 40 ust. l, ustaw1, z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznl,ch
(tj. Dz. U. 20l3 r,. poz. 885 z pózn. znr,) zarządza się, co następujc:
W zatądzeniu

Nr

254120l0 Burmistrza Polic adnia

29

października 2010 roku rł,sprawie politl,ki

rachrrnkorvości (zmiany: Nr 25l20L0 z dnia 31,10.20t0r,; Nr 75/20lt z dnia 6.04.2011r.: Nr 103a/20tl z dnia
1.06.20l1r.: Nr 3ó120l2 z dnia 9.02.20l2r.: Nr ]ż4/201ż z dnia 29.06.20'lżr.; Nt l43120l2 z dnia 31.07,20l2r.: Nr
ż86/ż0r? z dnia 31.12,20l2t.: Nr 60/2013 zdnia 27,03.20l3r.: Nr ll2120l3 zdnia l9.06.201_3r,: Nr 30zdlia
29.1ż.ż011r., dokonuje się następującvch zmian:
§ l. W załącmiku Nr 3 - Instrukcja w sprawie planu kont dla jednostki budżetowej (Urzęelu Miejskiego
w Policach), dokonuje się następujących zmian: do kont pozabilansoqvch dodaię się nor,vę konto nr 095 o
następuj ącej tręŚci:

l. W ust. ż. W lłykazie koŃ pozabilansorvych. po koncic 092 - Środki trwale uż}tkowane odpłatnie(najem
dzierżawa), dodaje się nowe konto pozabilansowe ,,Konto 095 - TrwaĘ zarząd ".
2,

W ust, 3, Powiazania kont svntewcżnvch z kontami analiŃ§znvmi, Konto 095

następuiące brzmięnie:

KoŃo
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Budvnki
Budowle

zaklad wodociągów i kanalizacii

Budowle

Budlnki
Budorł,le

Zaklad

i Skladowania

Odp4Ęql(9mq4d1y9_!,

Budr.nki
Budowle

Ośrodek§portu i Rekreacji

Budowle

W ust,2. Konta

pozabilansowe. dodaje się opis zasad księgowania operacji gospod,uczych konta
pozabilanso\yego Konto {D5 - Trwaly tarząd, o następującej treściekonomicznej: Konto 095 zarząd"
"TrwaĘ Gminy
- sluży do ewidencji oddanych w trwaly zarząd środków trwalych gminnyn jednostkom organizaclljnym
Police i innl,rn podmiotom. Ewidencja analityczna winna zauierac nazwę podmiotu- potierzchnię gruntów. nr
dzialek, wartośćgruntu, wartośćbudrnku ijego powierzchnię użltkową nazwę budowli, wartośó budolvli. Na
stronie Ma ujmuje się nieruchomości oddarre w trwaly zarząd. a na stronie Wn wl,księgorvanie trwalego zarządu,
3,

§ 2.

zarząd.

Na dzień l stycznia 20l5r, należy wprowadzić saldo otwarcia środków trwaĘch na Koncie 095 - Trwały

§ 3. Zarądzenie wchodzi w życie z dniem podpisarria i obowiązuje od 1 stycznia 2015r.

Burmistrz polic

Cłmnf
Wladyslaw Diakun
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