
ZARZl\DZENIE Nr598lf NIII/20 
PREZYDENTA MIASTA LODZI 

z dnia g m\A~ 2020 r. 

zmieniaj~ce zarz~dzenie w sprawie ustalenia ramowych zasad (polityki) rachunkowosci 
dla Miasta Lodzi. 

Na podstawie art. 60 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. 0 samorz,!dzie gminnym 
(Dz. U. z 2020 r. poz. 713) w zwi'lZku z art. 92 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 
1998 r. 0 samorz,!dzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511, 1571 i 1815), art. 40 ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2019 r. 0 finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, 1622, 1649 
i 2020 oraz z 2020 r. poz. 284, 374, 568 i 695), art. 4 i art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 
29 wrzesnia 1994 r. 0 rachunkowosci (Dz. U. z 2019 r. poz. 351, 1495, 1571, 1655 i 1680 
oraz z 2020 r. poz.568), rozporz,!dzenia Ministra Rozwoju i Finansow dnia 13 wrzesnia 
2017 r. w sprawie rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa, budzetow jednostek 
samorz'!du terytorialnego, jednostek budzetowych, samorz,!dowych zakladow budzetowych, 
paitstwowych funduszy celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych maj,!cych 
siedziby poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r. poz. 342), 
rozporz,!dzenia Ministra Finansow z dnia 25 paidziemika 2010 r. w sprawie zasad 
rachunkowosci oraz planow kont dla organow podatkowych j ednostek samorz'!du 
terytorialnego (Dz. U. poz. 1375) 

zarz~dzam, co nastftpuje: 

§ 1. W zarz,!dzeniu 2565NIII/19 Prezydenta Miasta Lodzi z dnia 14 listopada 2019 r. 
w sprawie ustalenia ramowych zasad (polityki) rachunkowosci Miasta Lodzi, § 2 otrzymuje 
brzmienie: 

,,§ 2. Zobowi'lZujy Kierownikow miejskich jednostek organizacyjnych, Kierownika 
samorz,!dowego zakladu budzetowego, Dyrektora Wydziaru Budzetu w zakresie dot. 
Budzetu Miasta Lodzi, Dyrektora Wydzialu Finansowego w zakresie dot. organu 
podatkowego, Dyrektora Wydziaru Ksiygowosci w zakresie dot. Urzydu Miasta Lodzi do 
opracowania i wdrozenia zakladowych zasad (polityki) rachunkowosci oraz zakladowych 
planow kont zgodnie z wytycznymi, 0 ktorych mowa w § 1 ust. 1, w terminie 
uruchomienia systemu Zarz'!dzanie Finansami Miasta w ramach etapu III Planu Startu 
Produkcyjnego nie poZniej niz do dnia 30 maja 2020 r.". 

§ 2. Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem wydania, z moc,! od dnia 1 maja 2020 r. 


