Zarządzenie Nr 1773/2016
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 3 marca 2016 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie „Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu
Gminy - Miasto Płock”.
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1515, poz. 1045 i poz. 1890), art. 33 w zw. z art. 92 ust. 1 pkt 2
ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595
i poz. 645, z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072 oraz z 2015 r. poz 871) oraz § 21, § 22, § 23,
§ 25 ust. 3 i § 26 ust. 5 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 (Dz. U. z 2013
poz. 289 oraz z 2015 r. poz. 1954) oraz § 10 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu
Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr 178/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
8 stycznia 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 1667/2016 z dnia 29 stycznia 2016 r.
(tekst jednolity – zarządzenie Nr 1207 z dnia 28 października 2015 r.) zarządzam, co
następuje:
§1
W „Wykazie jednostek objętych skonsolidowanym bilansem Gminy – Miasto Płock”
stanowiącym załącznik 2 do zarządzenia Nr 3104/2013 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
17 maja 2013 roku w sprawie „Instrukcji sporządzania skonsolidowanego bilansu Gminy Miasto Płock”, zmienionego zarządzeniami: Nr 4061/2014 z dnia 15 stycznia 2014 roku,
Nr 4423/2014 z dnia 7 maja 2014 roku i Nr 387/2015 z dnia 4 marca 2015 roku
wprowadzam następującą zmianę: w pkt 10 dodaje się ppkt 4a w brzmieniu:
„4a) Miejskie Przedszkole Nr 5”.
§2
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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