
Zarządzenie Nr 21/2013
Burmistrza Miasta Lipna
z dnia 12 marca 2013 roku

zmieniające Zarządzenie Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30 grudnia 2010r.,
zmienionego Zarządzeniem Nr 25 z dnia 15 maja 2012 roku w sprawie dokumentacji
opisującej przyjęte zasady rachunkowości dla Budżetu Gminy Miasta i Urzędu
Miejskiego w Lipnie .

Na podstawie postanowień art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 wrzesrua 1994 roku
o rachunkowości (Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późniejszymi zmianami) i szczególnych
ustaleń zawartych wart. 40 ustA pkt l lit. a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach
publicznych (Dz. U. r 157, poz. 1240, z późniejszymi zmianami) oraz przepisów
Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 stycznia 2012 roku zmieniającego
rozporządzenie w sprawie szczególnych zasad 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 Rzeczpospolitej
Polskiej (Dz. U. r 121 z 1 lutego 2012 r.), zarządzam co następuje:

§ 1. W załączniku Nr 3b do Zarządzenia Nr 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30
grudnia 2010r. "Wykaz kont dla jednostki budżetowej Urzędu Miejskiego w Lipnie"
wprowadza się następujące zmiany:

Konto 011 - Środki trwałe:
- po słowach "przychody nowych lub używanych gotowych środków trwałych pochodzqcych z
zakupu lub zakończonych inwestycji oraz wartości ulepszeń" dodaje się zapis:

Operacje gospodarcze są księgowane bieżąco tzn. pod datą całkowitego zakończenia
inwestycji i sporządzenia protokołu odbioru.
- ponadto dodajemy zapis:

Zarządzeniem r 3/2013 z dnia 9 stycznia 2013 roku wprowadza się instrukcję
określającą zasady prowadzenia ewidencj i analitycznej i syntetycznej gruntów do konta 011.

Konto 201 - Rozrachunki z odbiorcami i dostawcami:
- po słowach "Ewidencja szczegółowa prowadzona do konta 201 przedstawia należności i
roszczenia według poszczególnych kontrahentów w podziałkach klasyfikacji budżetowej."
dodaje się zapis:

Ewidencja szczegółowa ponadto umożliwia ustalenie należności i zobowiązań w
podziale wymaganym w sprawozdaniu bilansowym oraz sprawozdaniach budżetowych i
innych. Zobowiązania wymagalne są ewidencjonowane na analitycznym koncie 20 l.

Konto 221 - Należności z tytułu dochodów budżetowych
dodaje się zapis:

Ewidencjonowanie przypisów i odpisów na koncie 221 dokonuje się w okresach
miesięcznych, zgodnie z art. 3 ust. l pkt. 8 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu
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terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych,
państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających
siedzibę poza granicami RP.

§ 2. W załączniku Nr 3c do Zarządzenia r 56/2010 Burmistrza Miasta Lipna z dnia 30
grudnia 2010 r. "Wykaz kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organu
podatkowego Gminy Miasta Lipna"

W akapicie "Zadaniem Referatu Podatków i Budżetu jest w szczególności:" dodaje się:
3a) Upomnienia wzywające do uregulowania należności z tytułów podatków

lokalnych są wystawiane kwartalnie, stosownie do uregulowań zawartych w § 3 ust. 1
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 22 listopada 2001 roku w sprawie wykonywania
niektórych przepisów ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i ma zastosowanie do sprawozdań
finansowych za rok obrotowy rozpoczynający się w 2013 roku.
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