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Or.0050.816.2017
(2017-132485)

ZARZĄDZENIE NR 816/2017
PREZYDENTA MIASTA RYBNIKA
z 27 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia 625/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Działając na podstawie:
	art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zmianą),

rozdziału 6 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342),
	§ 20 ust. 2, § 21, § 22, § 23, § 25 ust. 3, § 26 ust. 5 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 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 (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 760)

zarządzam, co następuje

§ 1.
W zarządzeniu 625/2014 Prezydenta Miasta Rybnika z 18 grudnia 2014 r. w sprawie ustalenia zasad opracowywania bilansu skonsolidowanego Miasta, zakresu dokumentacji konsolidacyjnej oraz dokumentacji niezbędnej do dokonywania odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami przy sporządzaniu sprawozdania finansowego, dokonać następujących zmian:
	w § 3. ust. 1 po punkcie 3 wprowadza się punkt 4 w brzmieniu:

„4)  sporządzania i składania w Urzędzie Miasta, w przypadku realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, łącznie ze sprawozdaniem finansowym jednostki, także sprawozdania finansowego z wyłączeniem operacji dotyczących dochodów związanych z realizacją tych zadań (ujmowanych w sprawozdaniu Rb-27ZZ),”
	w § 3. ust. 1 dotychczasowe punkty 4 i 5 otrzymują odpowiednio numerację 5 i 6,
	załącznik nr 2 – Specyfikacja majątku (konta 011 i 080) otrzymanego od jednostek objętych konsolidacją / przekazanego jednostkom objętym konsolidacją, otrzymuje brzmienie jak w załączniku do zarządzenia. 


§ 2.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

