
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 31/11/2020

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 16 listopada 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  95/12/2017  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
29 grudnia 2017 r. w sprawie określenia zasad prowadzenia rachunkowości dla
jednostek budżetowych Gminy Lublin

Na podstawie  art. 40 i art. 247 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późn. zm.), 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  2020 r.  poz.  342)  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 10 listopada 2020 r.) zarządzam,
co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 95/12/2017 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 29 grudnia 2017 r.
w sprawie  określenia zasad prowadzenia rachunkowości dla jednostek budżetowych
Gminy Lublin, w § 5 ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Z  uwagi  na  terminy  sporządzania  sprawozdań  budżetowych  w  księgach
     rachunkowych danego miesiąca uwzględniane są dowody księgowe związane
     z tymi  sprawozdaniami,  które  wpłynęły  do  jednostki sporządzającej
     sprawozdania  budżetowe do 5  dnia  następnego miesiąca,  a  w przypadku
     sprawozdań rocznych do dnia 20 marca następnego roku; pozostałe dowody
     księgowe  nie mające wpływu na sprawozdania budżetowe  (np. dowody OT,
     PT,  MT,  rozliczenia  dotacji)  uwzględniane  są  w  księgach  rachunkowych
     danego miesiąca jeżeli wpłynęły do 15 dnia następnego miesiąca, a za rok
     obrotowy  do  końca  lutego  następnego  roku;  w  przypadku,  gdy  dzień  ten
     przypada w dzień wolny od pracy - do ostatniego dnia roboczego przed tym
     dniem.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Prezydent Miasta Lublin

                                                               Prezydent Miasta Lublin

                                                                  (-) dr Krzysztof Żuk

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