
Zarządzenie Nr 728/2018
Prezydenta Miasta Kalisza
z dnia 21 listopada 2018 r.

zmieniające zarządzenie w sprawie Ogólnych zasad rachunkowości Urzędu Miasta Kalisza.

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U.  z 2018r. poz. 994 z późn.
zm.) i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.  U.  z  2018r.  poz.  395 z  późn.  zm.) oraz
rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 13 września 2017r. 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 2017r. poz. 1911) zarządza się, co następuje:

§ 1

W załączniku do zarządzenia 647/2018 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 9 października 2018r. w sprawie Ogólnych
zasad rachunkowości w Urzędzie Miasta Kalisza ust. 3.5  otrzymuje brzmienie:
„3.5 Pozostałe środki trwałe to środki trwałe wymienione w § 7 ust. 2 rozporządzenia 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 Rzeczypospolitej Polskiej, które finansuje się ze środków na bieżące
wydatki (z wyjątkiem pierwszego wyposażenia nowego obiektu, które tak jak ten obiekt finansowane są ze środków na
inwestycje) i obejmują:
a) bez względu na wartość początkową:
- środki dydaktyczne służące procesowi dydaktyczno - wychowawczemu w szkołach i placówkach oświatowych,
- odzież i umundurowanie,
- meble i dywany,
b)  o wartości początkowej równej lub niższej od wielkości ustalonej w przepisach o podatku dochodowym od osób
prawnych,  dla których odpisy amortyzacyjne są uznawane za koszt  uzyskania przychodu w 100% ich wartości  w
momencie oddania do używania,
c)  pozostałe środki trwałe o wartości powyżej 3.000 zł podlegają ewidencji ilościowo – wartościowej na koncie 013
„Pozostałe środki trwałe” i umarzane są jednorazowo w miesiącu przyjęcia do używania, na podstawie:
-  dokumentu Wnu - Rozchód wewnętrzny materiałów magazynowych, w przypadku pozostałych środków trwałych
przyjętych wcześniej do magazynu,
- dokumentu ON – Przyjęcie pozostałego środka trwałego, w przypadku pozostałych środków trwałych przyjętych do
używania bezpośrednio z zakupu.
Umorzenie  to  ujmowane  jest  na  stronie  Ma konta  072  „Umorzenie  pozostałych  środków  trwałych  oraz  wartości
niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych” w korespondencji z Wn konto 401 „Zużycie materiałów i
energii”.
d) pozostałe środki trwałe o wartości równej lub niższej od 3.000 zł (z wyjątkiem drobnych przedmiotów traktowanych
jako  materiały  oraz  artykułów  przeznaczonych  do  bezpośredniego  zużycia,  tj.  takich  jak:  dziurkacze,  nożyczki,
zszywacze, długopisy, żarówki itp.) ujmuje się w pozabilansowej ewidencji ilościowej na koncie 092 –„Niskocenne
pozostałe środki trwałe” i spisuje w koszty w miesiącu wydania do użytkowania”.

§ 2

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta Kalisza.

§ 3

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4
 
1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2018 roku z zastrzeżeniem
ust.2.
2. Zarządzenie dotyczy Urzędu Miejskiego w Kaliszu w okresie od 1 stycznia 2018 roku do 14 lutego 2018 roku.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Grzegorz Sapiński


