DZIENNIK URZĘDOWY
Wyższego Urzędu Górniczego
Katowice, dnia 26 lutego 2015 r.
Poz. 15
ZARZĄDZENIE Nr 11
PREZESA WYŻSZEGO URZĘDU GÓRNICZEGO
z dnia 25 lutego 2015 r.
zmieniające zarządzenie w sprawie ustalenia Zasad rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej
działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym

Na podstawie art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330, z późn. zm.1))
oraz art. 166 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. — Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U. z 2015 r. poz. 196) zarządza
się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 1 Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego z dnia 7 stycznia 2015 r. w sprawie ustalenia Zasad
rachunkowości Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej działającej przy Wyższym Urzędzie Górniczym (Dz. Urz.
WUG poz. 1) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 7 w pkt 2 w lit. b średnik zastępuje się przecinkiem oraz dodaje się lit. c w brzmieniu:
„c) konto 240-3 — „Pozostałe rozrachunki”, zwane dalej „kontem 240-3”;”;
2) po § 13 dodaje się § 13a w brzmieniu:
„§ 13a. 1. Konto 240-3 służy do ewidencji należności i zobowiązań bezspornych członków PKZP oraz Wyższego Urzędu Górniczego.
2. Na koncie 240-3 księguje się operacje na podstawie:
1) potrąceń z listy płac:
a) miesięcznych wkładów członkowskich,
b) spłat pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych,
c) wpisowego nowych członków PKZP
— wygenerowane przez system informatyczny;
2) wyciągu bankowego.
3. Konto 240-3 nie wykazuje salda.
4. Na stronach konta 240-3 ujmuje się:
1) na stronie Wn — potrącenia z listy płac miesięcznych wkładów członkowskich, spłat pożyczek długoterminowych
i krótkoterminowych oraz wpisowego nowych członków PKZP;

1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4.
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2) na stronie Ma — wpływy (przelewy) stanowiące łączną wartość potrąconych z wynagrodzeń pracowników miesięcznych wkładów członkowskich, spłat pożyczek długoterminowych i krótkoterminowych oraz wpisowego nowych członków PKZP.
5. Do konta 240-3 nie prowadzi się kont analitycznych.”.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą od dnia 1 stycznia 2015 r.
Prezes Wyższego Urzędu Górniczego
Mirosław Koziura

