
ZARZĄDZENIE Nr 2458/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 22.09.2016 r.

w sprawie Zakładowego Planu Kont.

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 
z 2016 r. poz. 446), w związku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 814), art. 10 ust. 1 i 2 oraz art. 83 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047) oraz 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 r. poz. 289, zm.Dz.U. z 2015 r. poz. 1954), zarządza się, co następuje:

§ 1. 1. Rokiem obrotowym jest rok kalendarzowy.

2. Okresami sprawozdawczymi w roku obrotowym są kolejne miesiące roku.

3. W Urzędzie Miasta Krakowa księgi rachunkowe prowadzą:

1) Wydział Budżetu Miasta – w zakresie ewidencji księgowej organu jednostki samorządu 
terytorialnego – Gminy Miejskiej Kraków;

2) Wydział Podatków i Opłat oraz Wydział Finansowy – w zakresie ewidencji księgowej 
jednostki – Urzędu Miasta Krakowa.

4. Wydział Finansowy sporządza:

1) sprawozdania budżetowe i z operacji finansowych dla jednostki – Urzędu Miasta 
Krakowa na podstawie miesięcznych sprawozdań sporządzanych przez ten wydział 
oraz sprawozdań sporządzanych przez Wydział Podatków i Opłat;

2) sprawozdanie finansowe jednostki – Urzędu Miasta Krakowa na podstawie zestawienia 
obrotów i sald sporządzanego przez ten wydział oraz zestawienia obrotów i sald 
sporządzanego przez Wydział Podatków i Opłat.

§ 2. 1. Ustala się Zakładowy Plan Kont dla:
1) Budżetu Miasta Krakowa, którego ewidencję księgową prowadzi Wydział Budżetu 
Miasta – według załącznika nr 1 do niniejszego zarządzenia;

2) Urzędu Miasta Krakowa, którego ewidencję księgową prowadzą:

a) Wydział Podatków i Opłat –  według załącznika nr 2 do niniejszego zarządzenia,

b) Wydział Finansowy – według załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia.

2. Rachunkowość objęta Zakładowym Planem Kont prowadzona jest komputerowo 
w  systemie „Ratusz”.

§ 3. Za realizację zapisów:
1) § 2 ust. 1 pkt 1 odpowiada Dyrektor Wydziału Budżetu;

2) § 2 ust. 1 pkt 2 lit. a odpowiada Dyrektor Wydziału Podatków i Opłat;

3) § 2 ust. 1 pkt 2 lit. b odpowiada Dyrektor Wydziału Finansowego.



§ 4. Za prawidłowe wskazanie na dokumencie finansowo-księgowym klasyfikacji 
budżetowej i zadaniowej stanowiącej analitykę do kont księgowych oraz właściwe określenie 
obiektu kosztowego odpowiadają Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Krakowa zatwierdzający do realizacji dany wydatek lub ustalający daną należność.

§ 5. Traci moc zarządzenie nr 756/2005 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 6 maja 
2005 r. w sprawie Zakładowego Planu Kont (z późn. zm.).

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą 
od 1 stycznia 2016 r., z zastrzeżeniem § 33 załącznika nr 3 do niniejszego zarządzenia, który 
obowiązuje od dnia 1 września 2016 r.


