
ZARZĄDZENIE NR  1/V/09

BURMISTRZA MIASTA  MILANÓWKA

z dnia 5 stycznia 2009 roku

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 146/IV/ 05  Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 27 grudnia 
2005  roku  w  sprawie  wprowadzenia  w  życie  instrukcji  kontroli  finansowej,  zasad 
rachunkowości, zakładowego planu kont, procedur kontroli oraz obiegu dowodów finansowo-
księgowych

Na  podstawie  przepisów  art.  4  ust.  4,  art.  10  ust.  2  ustawy  z  dnia  29  września  1994  r.  o 
rachunkowości (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.) i szczególnych ustaleń zawartych w 
art. 14 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z 
późn. zm.) oraz w rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych 
zasad  rachunkowości  oraz  planów  kont  dla  budżetu  państwa,  budżetów  jednostek  samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. Nr 142, poz. 1020 z 
późn. zm.), zwanego dalej „rozporządzeniem” zarządzam, co następuje:

§ 1. W zarządzeniu Nr 146/IV/ 05  Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 27 grudnia 2005 roku w 
sprawie  wprowadzenia  w życie  instrukcji  kontroli  finansowej,  zasad  rachunkowości,  zakładowego 
planu  kont,  procedur  kontroli  oraz  obiegu  dowodów  finansowo-księgowych  zmienionym 
zarządzeniem Nr 106/IV/06 z dnia 26 października 2006 roku oraz zarządzeniem Nr  72/V/08 z dnia 
25 lipca 2008 roku wprowadza się następujące zmiany:

1) w załączniku nr 3 do zarządzenia:

a) punkt 1a otrzymuje brzmienie:

„ Okresem sprawozdawczym jest miesiąc. 
Dla zdarzeń, dla których przepisy o sprawozdawczości przewidują wykazywanie danych w 
sprawozdaniach za miesiąc kończący kwartał, przyjmuje się, że okresem sprawozdawczym 
jest  miesiąc  kończący  kwartał.  Będzie  to  dotyczyło  w  szczególności  należności  i 
zobowiązań.”  

b) po punkcie 9 dodaje się punkty 9a – 9c w brzmieniu:
„9a. Wydatki  na prenumeraty czasopism opłacane z góry powiększają w całości  koszty 
działalności miesiąca, w którym został dokonany wydatek.
9b. Do rozliczania kosztów delegacji zagranicznych przyjmuje się kurs waluty, po jakim 
wypłacono pracownikowi zaliczkę. 
9c. W przypadku zakupu  materiałów, wyposażenia  itp. wymienione na fakturze, rachunku 
koszty wysyłki lub transportu tych materiałów dolicza się do kosztów zakupu.” 

c) w punkcie 16 „Opis kont”,  ppkt 1 „Konta bilansowe”:

W opisie  konta  800 na  stronie  Ma podpunkt  3  „wpływ dotacji  i  środków przeznaczonych  na 
finansowanie  inwestycji”  otrzymuje  brzmienie:  „równowartość  środków  budżetowych 
wydatkowanych przez jednostkę budżetową na sfinansowanie jej  inwestycji  (w jednostce zapis 
Wn 810 Ma 800 dokonywany jest jeden raz w kwartale pod datą ostatniego dnia kwartału);

d) w załączniku nr 5 do zarządzenia po punkcie 14 dodaje się punkty 15 i 16 w brzmieniu:



„15) Faktury lub rachunki wystawione w danym miesiącu muszą być dostarczone do Referatu 
Budżetowo-Finansowego  w terminie  do  9  -  go  dnia  następnego  miesiąca  z  uwagi  na 
konieczność sporządzenia  sprawozdawczości budżetowej zgodnie z przepisami.”

 „16)  Faktura/rachunek  powinna  być sprawdzona  i  dostarczona  do   Referatu  Budżetowo- 
Finansowego  co  najmniej  na  3  dni  robocze  przed  terminem  zapłaty.  Osoby 
odpowiedzialne za przekroczenie terminów płatności, w przypadku naliczenia odsetek, będą 
obciążane kosztami z tego tytułu.”

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


