ZARZĄDZENIE NR 143/2016/P
PREZYDENTA MIASTA PABIANIC
z dnia 20 maja 2016 r.
zmieniające Zarządzenie Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia 20 kwietnia 2016
r. w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady rachunkowości
w Urzędzie Miejskim w Pabianicach
Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2013 r.
poz. 330 z późn. zm. 1)) w związku z art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie
gminnym (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 446) i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885 z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
§1. W załączniku Nr 3b do Zarządzenia Nr 114/2016/P Prezydenta Miasta Pabianic z dnia
20 kwietnia 2016 r. w sprawie ustalenia dokumentacji określającej zasady rachunkowości w
Urzędzie Miejskim w Pabianicach, określającym Zasady klasyfikacji zdarzeń na poszczególnych
kontach księgowych jednostki budżetowej – Urząd Miejski w Pabianicach, w treści opisującej
Konto 225 Rozrachunki z budżetami, tabela określająca Wykaz operacji mogących wystąpić przy
rozliczeniach związanych z podatkiem VAT otrzymuje brzmienie w sposób określony w załączniku
do niniejszego Zarządzenia.
§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się pracownikom, którzy bezpośrednio wykonują lub
uczestniczą w wykonywaniu obowiązków związanych z realizacją zadań własnych, zleconych,
zadań wynikających z zawartych porozumień oraz zadań współfinansowanych z funduszy
pomocowych, objętych niniejszymi zasadami.
§3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i ma zastosowanie do dokumentacji
określającej zasady prowadzenia rachunkowości w Urzędzie Miejskim w Pabianicach, począwszy
od dnia 1 stycznia 2016 r.

Prezydent Miasta Pabianic
/-/ Grzegorz Mackiewicz
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Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz.
4, 978, 1045, 1166, 1333, 1844 i 1893.
)
Zmiany do ustawy zostały ogłoszone w Dz.U. z 2013 r. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i
1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1269, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z
2016 r. poz. 195.

