Zarządzenie Nr 4625/2018
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 10 października 2018 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie ,,Zasad ewidencjonowania majątku
trwałego stanowiącego własność Gminy Miasto Płock, majątku Skarbu
Państwa i obcych składników powierzonych Gminie".
Na podstawie art. 4, art. 4a, art. 8, art. 10, art. 13, art. 17, art. 28 i art. 31 ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.),
rozporządzenia Ministra Finansów i Rozwoju z dnia 13 września 2017 roku 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 2017 r. poz. 1911) § 10
ust.1 Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka stanowiącego załącznik do
zarządzenia Nr 2260/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 22 lipca 2016 r.
zmienionego zarządzeniami: Nr 2298/2016 z dnia 2 sierpnia 2016 r., Nr 2645/2016 z
dnia 14 listopada 2016 r., Nr 2830/2016 z dnia 21 grudnia 2016 r., Nr 3051/2017 z
dnia 28 lutego 2017 r., Nr 3745/2017 z dnia 21 listopada 2017 r. i Nr 3798/2017 z
dnia 8 grudnia 2017 r., Nr 3971/2018 z dnia 31 stycznia 2018 r., Nr 4310/2018 z dnia
20 czerwca 2018 r. i Nr 4437/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. zarządzam, co następuje.
§1
W ,,Zasadach ewidencjonowania majątku trwałego stanowiącego własność Gminy
Miasto Płock, majątku Skarbu Państwa i obcych składników powierzonych Gminie",
stanowiących załącznik do zarządzenia nr 4007/2018 Prezydenta Miasta Płocka z dnia
14 lutego 2018r., wprowadzam następującą zmianę:
w załączniku nr 1 pn:,,Przyjęcie środka trwałego OT" w części pn. ,,Opracowanie i
obieg" dodaje się pkt 12 w brzmieniu ,,12. W przypadku nabywania w danym roku
budżetowym, środków trwałych na podstawie decyzji o zezwoleniu na realizację
inwestycji drogowych dopuszcza się możliwość wystawienia dowodów OT przez
komórkę merytoryczną odpowiedzialną za prowadzenie księgi inwentarzowej w
momencie wyceny dokonanej dla potrzeb wypłaty odszkodowania na rzecz byłych
właścicieli.
Jeżeli w danym roku do końca października nie będą dokonane wyceny przez
rzeczoznawców, komórka merytoryczna odpowiedzialna za
księgę inwentarzową
zobowiązana jest do niezwłocznego wystawienia dowodów OT zgodnie z zapisami
Zasad i dokonania wycen zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości – jeżeli nie jest
możliwe ustalenie ceny nabycia składnika aktywów, jego wyceny dokonuje się według
ceny sprzedaży takiego samego lub podobnego przedmiotu”.

§2
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka oraz
kierownikom komórek organizacyjnych.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Płocka
/-/ Andrzej Nowakowski

