
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 78/12/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 31 grudnia 2019 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  96/12/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia  29
grudnia  2017  r.  w sprawie  ustalenia  zakładowego  planu  kont  oraz  zasad
prowadzenia rachunkowości dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin

Na  podstawie  art.  10  ust.  1  i  2  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680), art. 40 ustawy
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622,
1649 i 2020), rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017 r.
w sprawie 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.  1911 oraz z 2018 r.  poz.  2471),  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)  oraz  §  22  ust.  1  Regulaminu  Organizacyjnego  Urzędu  Miasta  Lublin
stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  32/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin
z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Lublin (j.t.  Obwieszczenie Prezydenta Miasta Lublin z dnia 31 października
2019 r.) zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 96/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie ustalenia zakładowego planu kont oraz zasad prowadzenia rachunkowości
dla budżetu miasta i Urzędu Miasta Lublin, (zmienionym zarządzeniami Prezydenta
Miasta Lublin: nr 75/5/2018 z dnia 22 maja 2018 r., nr 25/11/2018 z dnia 16 listopada
2018 r., nr 64/12/2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. oraz nr 13/11/2019 z dnia 12 listopada
2019 r.) wprowadzam następujące zmiany:

1) załącznik nr 12 Zasady funkcjonowania kont w Wydziale Budżetu i Księgowości -
jednostka księgowa rozliczenia podatku od towarów i usług (VAT-VAT) otrzymuje
brzmienie zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.
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§ 2

Zarządzenie  wchodzi  w  życie  z  dniem  podpisania i  ma  zastosowanie  do
ewidencji zdarzeń począwszy od dnia 1 stycznia 2019 r.

w z. Prezydenta Miasta Lublin

(-) Artur Szymczyk

                   Zastępca Prezydenta

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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