GMINY
BRI NNA

z'Źądzs.ie Nr l10/2008
wójla cmily Brelna
z dni! 01wuś.ia ?o08rokl

w Śpnwie: mim w zauądzsnfu nr 83,Ę008wójla Gniny Br€nna z dnia 30 ucBc'
2008rcktr w spnwie vplołndzeni! inshukcji okreś|ajłcej
z'sady sponądz'ni.' obiegu
j kontrolidokuhentówklięgoslch
Na lodstałie an' 33 ust.3 ustaq' z dnia 08 m&a 1990roku o smoŹądzie gnimyn (tekst
jednolity
Dz' U' z 200l rckuNr 142''poż'|591refu) ' d|.1'0ust.1 i 2 Btawy z.lnia 29
Mześnia1994 !' o nchu.kowości(lekśjednolit! Dz. v' ż 2002 t. Ń| 76 paz. ó94 k

s1
w $ 4 alącżnikafu l do ażądćnia fu 83/2008łvójta cminy Brfua z dnia 30 cfeNca
2008 nku w slrawie PprowadreniainŚl.lkoji okdlającej aady spoż4dfuią obiegui
Lonxoliookmenlowksię.oqychdodajesięph ] i4 w bfu.fuU:
3' pkl l i 2 nie stosuj€ się do Echu!&ów *ryslawimychm lodstlwie mów aecelia lub
4' Racbu.łi tr'stawiee M lodstawjeMół żleceniai uńów o dfie]o poqinny awisać co
a)
b)
c)
d)
ą

okeślenierodaju dowodu'
okeślenieŚoly (na\Y, a&esy)a]konującejuowę'
datę*fstawieniaEchuku'
ł6nośÓnchDku
stwierdzeniespnwdćnia i zd$alifikowia
dowÓdu do ujęĆia v księgth
pŹef
tvskmie niesiąca ole Ślosobu ujęcia dosodu w łsięgach
ńcbuńłosych
EclN.koN]ch (deket.cja)'podpisosobyodpoMed'aj!€j na wskumie'

s2
W s 7 załącaika tr l do ŻaŹ4dzeniatr 83/2008vójia Gniny Blema 2 dnia 30 czeMca
2008 roku w spnwie slrowadzenia iistnlcji okeślającej^ady sporządaia, obiegl i
konlroli dokmcnów księgovych dodajgsję pkt 5 i ó w bŹm'e u:
5, Kont.oli ńerytorycaej dok!ńeńtół do1yczącycbsadatków z ąznycn 2 lealiz&ją
puepisów w zalresie bezpi€cz€liśwa i higieny pracy dokonuje lrfedslawiciel nmy
vykonują€j na recz jednostki usłngiw rłĘsic BHP zgodnie 2 usańa mową
6. Konlroli meł,torycaej dokuneDtów dotyczących Pydatków findsoqdych że środków
feMętaych m podstawi€ uwaltych uów dokonuj€ kooldymtol projektu. v llzwadku
kiedy loord'łDto. prcjekfu di jest placoMiki@
UŹędu cnńy doloNje o! koltro]i
ńerylolychej rapodstawie odrębnegoupoYlhienia'

s3
w s 16 alącmika m ] do arądfenja ro 83/2008wójla Gńiny Bfua 2 dnia 30 czńvca
2008 roku w spEwi€ vlrowdreda
insEu}cji określającejzasady spożądzńia' obiegu i
kontroli dokmenlów lśięgołlch dodajesię pkl l5 i l6 w bthEmu]
15' rvnioski pracorników o zMot v]datków poniesionyci fa zakup ol.alaó]v torckclnycn
slosoNMe w pĘypadku @adnionego w]stalienia pncoMika o Not s}'da&ów
ponioŚiÓnyĆhna f*up Ókulańw korckĆyjnyĆh
ló, lisry $lplat ' stososme w pŹypadku v]llary 2 kasy ślodbw pieliężlych. któĘ nie
podlegaudokmentowfuiu w slosób określonyw pkt 5l0 i15

s4
1. w $ ]9 alącznika fu l do aŹ4dEnia fu 83/2008wójla cmi.y Br€nna z dnia 3o
czeNca 2008 rcku w spraM€ Ęlo$adzenia inŚrukcji Ókjeślającej EEdy
slorządaia' obiegu i konlroli dotmentów księgoł}ch uchyla się dorychcBoNe
2' $ ]9 pkt 6 ż}ącnika m l do zauądreda fu 83/2008wójta cńiny Brema z dnia 30
lENca
2008 roku w sFaMe łllowdEnia
insfukcji okEślającej aŃdy
spouądania. obiegu i konlroli dokumentówkięgo*7ch otż}muje bżmieDie:
ó' rczliczeniepżepracoNeyclrgodfinnadliczbosfcn,
3' w $ 19 Zlącłika fu l do zaŹądzenia nr 83/2008 wójta Gniny Brenna z dnia ]0
czeNca 2008 rÓku w spnwie ł?rcwadrenia insfukcji okeślającej Aady
spoŹądunią obiegu i konlroli dokuentów tsięgorych dodaje się pkt 14 rv
bżnieniu:
] 4' *ykŁ poĘĆeń sk]adekna PKZP

s5
1' UcLyla się dotychczsowe blaielie 6 23 złącaika m l do mądfenja E 83/2008
wólla Gniny Brcma z dnia 30 cfeNca 2003 roku w spmwie wprowadhia
insrukcji okleślającej aady
sporządaja, obiegu i konlloli dokmenlóp
2' 8 23 pkt 1 zalącaika tr l do afądzenia tr 33/2008wójta cniny Brema z dlia 30
cznvca 2008 roku w sp6łie vlrowad&nia instru]<cji otEśIając€j zgady
spoŹądżbią obiegu i lrońtroli dotumentów tsięgoBTch ol.zyńuje bżńiÓńie:
jednostce
pńwadfona jeś e{idfucja przęracowmycn god'n nadliczboł'ch' w któIej
l.w
ujnrowane są pIEpEcoWe
i wykouyst}avee godzily mdliczbore' Ewidencja ta
jest
jedn)m
spolządana
w
egfempldal pŹez pracosnika ds. kadroyo płaco\rych'
EwidencjaPŹopraco!łmych godfina nadliczbowychpo'llega farwicldzeniu pŹez kicmwnika
iedios&i lubjegozstępcę'
2' Dokmenty dotycfące potąceń sk]adeklI<fP spożądae są pżef podDnotpowadfący
zgodnie z unrovą Iozliczenia P(zP z pŁenaczeniei do smodzielnego stanowiska ds'
]' Dokumentydo1yczącejmyclr PoEą€ń (PZU' połc4k z zFŚs i imycĘ spolządae sąw
jedn)m cezemPlaa z pŹ€znaczenim
dÓ śmÓdfieln€go slanowista ds' kadrowo
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l ' Uchyla się dotycncaowe bmienie $ 24 pkl 2 i 3 załącznilQnr l do nŹądzenia fu
832008 wójta Gminy Btfua f dnia 30 cfe ca 2008roku ł spńwie sliowadfńia
inslnrkcji okeślająftj 4aą
spoŹądeia' obi€gu i koltJoli dokmenlów
2. $ 24 pkt 2 żałącaitau l do aŹądzenia n 83/2008wójla Gmńy BIm f dnia 30
czeNca 2008 loku w splawie łlrowadzenia instnrkcji ok€ślającej asady
Śpożądfania'obiegui konEo]idokumentówksięgoi\TchotŹ]łluje bŹmieniej
2' Listy płac pŹygolow}ame są Pmz piacownika ds' kadJowo placosych, klóiy
dokonuje kontioli tych lht lod qzgkden fomalno rachBkołam. Kontrol
melr,torycaej listy p]ac dokÓnuje sekretaź Gńiny luh ÓsÓba pżż niego
]' $ 24 pkt 3 załącmikafu l do zĘ4dzenia fu 83/2008wójta Gńiny Blenna f dnia 30
czńvca 2008 rclo w spńwie sllowadzenia insfi]kcji ol@ślającej
6ady spoŹądzmią
je braimie
obiegukolUol dÓkf .Itó ł Lsię.o*}ch oEz}mL
3' Po dokoneiu kontro]ineq.lolycm€j olaz fomalno mchunkowejlisry PłacPodlggają
Ź\ n.]zeniJ lml glóMego Lsięgovego llb o.obę pŹel niego upovaajor{oP
pŹef kieioMikajednos&i
lub jego astępcę'

s?
1 Uchyla się dotychcz$owebmienie $ 33 pkt 3 ałącajka tr l do aŹądzenia fu
83/2003wójta Gminy Bttma f dnia 30 czeNoa 2008oku w Śplawie *?@vadaia
insLrukcji okeślającej 4ady slop4daia'
obiegu i kontoli dokume ów

2. E 33 pkl 3 falącaika ft l do az4dfenia fu 83/2008wójla cńiny Brma z dnia 30

czeeca 2003 roku w Śprawie vplowadzenia instrukcji okeślają€j 6ady
spoęądaia' obiegui kontro]idokument!'w
księeoNachotąmuje bŹmieni€:
3 . w zawiemlych Mowacn z wyjątkiemmół z]ecmia i o dzielo' Dów o pńcę.
uńów zwiąaych z vfkoŹysĘNmim
smochodu prywahego dÓ celów
slużborych pracoMik neĄ{orycay winien wsk@ć kl6).nkację budżetołą

s8
l' Ucbyla się dotychc4ow€ blaienie s 35 Zlącaika [ 1 do uŹ4dzenia tr 83/2008
wójla cniny Brcma z dnia 30 czeNca 2008 'oku w spńvie wprcwadzenia
instfułcji ok!€ślającej aady
slolzĄddią
obiegu i konlroli dokmentów
2' s 35 fącmika N 1 do arządrcnia ff 33/2003 wójta Gmi.y Btma 2 dnia 30
cznvca 2008 roku ł spńwie vlrowadrenia ifftlkcji
okdlającej Aady
spoŹądhią obiegu i kolt.oli dokunenlów księgowych olrzynuje bmienie:
Dopuszcz się dokonywoie 2ku!ów lołdów i usług lub robót budowleych bez
spoŹądfeniazle€nia, j€ż€li wańośćzakupu nje pŹekacza 5'000'002l'
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l, Uchylasiędolychcasowebmińić

$36pkt l

l0
]' s ]Ó DLl . fa|a.njk" fu l Jo arfld7enia a 8] oo8 Wou oalr\ B|em. / dn"
otJes'a.ace.&qo\
{ slżqF wp'o$od/en." |'h\..'
oenę
,2oo8 lot
-po'adN '!. oh'eAui\on |ido{m.;'óq Ń'ęgÓł1ch om)aru cÓŹamie'
l l'' ooo"utie jmoq | 7'ąen kwioe| cioloq my ' l \ (eota|lyY reje me @óu /
łTjąlki.ń mów o pracę olż uórv dotyczącycndostaw wody' ggu' €ndeii elektrychej,
łĘ ElekÓnunikeyjńych, umów ^vią?eych z ł]platą q)nasrodreoia pmwizyjnego i qm
oodobn\.h oosodl;sc\ch {onic.dość dokorMia ułda'lÓ$ bld/e.osch p'a.ot
' J , r u " . e o d o \ o n J j ae c Ł Ó \ d . Ą 1 5 d . k o n b J d / e l o { ) . h '
io*ł i:""".u
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'
'w.d
\\ c j9 a'd.Zrla n' oo 7Mąd7eniJr.3a f008 wo"|Jńi1) Brern ' / d Ja ]0 .
'nJa]łcJ otFś'a'.ce.^adJ spoŹąd7dia' ob|ecJ I
2oo8 'ol. w sprałe Ę|otdfnia
kontroli dotumentów kięgorvych dodajesię pkt 9. w brmien'! ;
9' wniosek pncoMika o cfęściowepokrycie nosztó{ zkupu otuleów korygującychwadę
szrokL podczas pńcy pŹy obsłudzeńonitów ekjmo$'ch, usadność fwrofu powima b'ć
pofuieńzona p;z podniot prcwadzącyŚpra{a z ukesu Btł Urzędu Gńiny ł BEm€j

s lt
v s 52 pkt 3 fałącaika tr 1 do aządmia tr 83/2008wćjta Gminy Brcm. f dnia 30
asad' sporząda'a'
czeNca 2oo8 loku v splasie łProwlddnia inŚfltcji określającej
obiegui kontrolidokme ów tŚięgołlch kwotę500.00' zstępujesię kwotą 50'0ozi.

s12
w załąĆhikutr ] do aŹą&€nia fi 83/2oo8wójta Gniny Br@na z dnia 30 Ćzeflca 2008
roku w spńwic ]'Prcwadrenja inŚLa&cji okFślającejmady spożądaia. obiegu i konlroli
dokunrenlów *Śięgo$'ch dodaje się lozdzial xI Dowody księgowe flĘzne z ł1płalą
świadcańz funduŚzu alinenlacirego' oż Śt}lmdiów sżko]nyc!w bmieniu:
:(lI' Dorvody tśięgoweavivtne

z rypblą

śVildczeń z fun.llgu

ineltacyjnego' orż

sss
świadcunia f indusa alimenlacyjneco sk]adbe są
wnioski w spnwie !żyaeia
bezpośEdniow sleowisku ds' fuduszu aDnentaĆinego i stwendiów sfkolnyoh
) . wnioski o których nowa w pkt l iejeśrowme są pŹez pracomika stmowiska ds.
fundusfu alinenkcyjnego i sl,lardió{ szkolĄlh w reFŚliz€ wniosków.
piamMik
steowiska ds. findLBzu
ztożonych Miosków
.1. Na po.lstań€
pŹygoloMje
zgodnie f obowiązującymi
alimentacyjŃgo i stypetrdiów sfkolnycn
pŹepismi pojekty decyzji adninistacyjnycĘ kóre są ztwierdzee pŹ€z osoby
Na podśałie tvydmych dec)żji pracoimik showista ds' fundus4 alinmtacyjnego
z ńudusz! alinentacyjnego'
i stypendiów szłolnyct slorząda listy s7plat świadcżeń
Listy ł}'pIal mają fomę *rydroku konputercwego i qastawione są w 2
egzenpldach, z któryoh jeden pozośaje w aktach stdowhka ds' funduszu
alimentoinegÓ j sł?endió{ sfkolnycn, a drugi ?Źekazylvfuy jesl do EfeBt!
nndsowo budżllÓweEo'

5' LisĄ/ te podlegająspEwdzeiu lod względeń mery1ory@tb pŹ€z
Gniny lub ima upo*żioną osobą'

sekdea

ss6
wlioski ł sprawie pżyumia stDendim gkolnego skladme są bezPośrednioV
slanowhkud5.|bdusnalinenllcinegoistypodiów6zkolnyoh'
) . wruo"laio koDct moq" q pk ' Ejeluowe są p7.7 pE.onita leowi'ka ds'
I u n d J s / u a ] ' m e n l a ! v j n e g o . s l y l e r d i o w Ę k orbeyecs' tnrż e M i o s { ó w
L Na pod.1awie złożooych Miosków
pracownił stfuowiska ds' fundusa
aliaP.u.yjoęo
śfl@|nycb
srypendiov
pągolote
7godnief obowin.4c)mi
prp.Mi
prcjek'ydec)/ii adrhńlra.yjlyct (bE .a aNiodae
plP osob)
Na podŚlaYi€ {adeyth dec}zji ore złożonychdokmentów pńcoMik slmotiska
ds, fundun alinent.cyjnego i stĘendiów sfkolnycn sŃŹąda
lisry vr,!łat
sryoendiow' s) wpla| mąą fomę s}@Lu koapu'elq ego . Ę ś|au
iÓ.e o'rw 2
eg7eTp|@óch' f k]órych edtr po.oŚte u M'.h lldownka ds funoJsfr
fylreęo i snpendió{ cfłoL'rh' a dne pżelŁ}a\fu) .eq do refddfu
:'lmł

5 . | |$ |e podesajd s;ńqd/eniu pod ńfAlędem ner'lol)cjyT
sluow|skads'oświary
lub ima upowaioną Ósobą'

pżef pracounŃ

s13
Te|J jedJÓ|'q ioqa\l.. o|F.|ająĘ aJdy sboĘ\oania . obieeu' |ontroudokuenlóV
|. |egoulth sbowi 7a]a(ail T I do n.njejs/eEo
eąd^da

s14
w' s]LŁie ośob LpouMiony(h sloMe
oo pos|admychalue$w .4mojc| do
ÓoLon'$md lon.roh fer'4o.}!/oei o ł'órą mo*d w. 7 tŚ' 2 pk Jh insfukcj'
okEślając€j fudy
spoŹądfnią obiegu i kontloli dokm€ntów
a;jdoją"yrn się ;
zalącaitu fu l 'lo inshłoji okEśIającejAady sloĘądaia, obiegu i kontofi d;(m;tów
księgo}$n st!trowiącejf.łącmit tr 1 do aządzenia do aządftÓia wójta cnioy Brcma
N. 8l/2o08 z dnia 30 .żeMca 2008 rck!

Lp
32
l3

sls
wyl'onmie aĘądfen]a powierŹa9ę skebnjtowI cnj ny

s16
Zezedz.nie wcno{Łiw źłcief dnim podjęcia'

załąoaik Nr l
do aządh'a
Nr l ] 0/2008
wójta Gmily Btnńa
z dnia0l Meśnia 200s ru(u
Insttukcj! oktślającr żaśadyspoŹądzlni!' obiogu i konrro|i
ilokumentów l.ięgo*Ych
I.
PodstawypraBne.
l' Uslawa f dnia 29 %śnja 1994ńku o rachunkowości
(tekstjednolilyDz. U' z 2002
rok! m 76, poz. 694 ze h. )
2' Ustawa z dnia 30 c&Noa 2005 rÓ(! o nnanson publichych (Dz. U. z 20Osrcku Nr
f49 ' paz,2|a4 zę ń')
lt.

sr
ilekJoów aŹądzeniu jest mowa
l' jednostce romie się pżez to UŹĄd Gminyw Brmej
2' kieromikujednoŚ&i rczmie sięp@zto wój1aGniny wBfuej
3, cłóM)Ą! księgo{'n lomie sięp@z 1oskfubnikacniny
4' konórce olgfuizacin€j . rcanie Śię llzz to pńcoMj}a, rcferat.&ial talinjący
zdańia zgodniez f2kesen działe olTeśIon)m
w rcgulminir orgóizcyjnym'

s2
L wŚzyŚkie opeńcje 6lmowe

i gospodrcfe w jednostce' a tałZ inne mczące
fdtrz.nia wifuy byó ralelnie dokmentową
Dokm€niacja wima być pelna,
UfuożliwiającapŹeśledżeniekazdej o!fucji fDmsołej, cospodmzej lu6 fdĘenja
od sanego poc2ą1ku'w t|a]rciejej rłfuia i po ułońcćniu' opgacjo linaŃoBe'
gospodec4 i ime zdWni\
fuleż'y rejestrować w wymgaych leminach i
prawidłowoklsyfi kowaó'
Zasady postępowfuia w zdaesie opmcowia dokMent,5w slmowiąĆych dowody
księgowe or& prowadzenia ksiąg Bchunłoił1ch określonesąw utaqie z dnia 29
Mśńia 1994 roku o nchuńkowości(ekstjednolity dz' U' z 2002 oku' Nr 76' poz'

3 . DokMentacja księcowa to zbiól wIdciMe spoŹądrcrych dokummtów (dowodów
ksĘgowych)' odfwierciedla.jących w skóconej fomie treści opmcji i zdeuń
8ospod&Qych, pod]egającycheMdencji księgowej' I<żdy dowód ousi odpowiadać
uslaBowo okrcślonym qymagmjon' Pftde wszystldm poMnien on uyi.rać
okrślone elenenly niezbędne do ryczdpując.go odNi*ciedlebia dokonmej

s3
Do ksiąg EchunI(ołych okesu sp6Mżdawczgo na]eży qprowadzió' w pośaci
zapisu' kazd€ fdMnią którc h4iąlilo w tyrp okesio spralvofdawcz)m'

2 Podslawa apisu w księgacn r&huntołTch są do*ody ksĘgowe stwicrdzjąt
dokÓnMie oleracji gospodmfej' elne 'laioj dowodmi aódlovTmi:
a) zewnęifue obce otŹynee od kontrdlrmtów'
b) rewnętrznew]ón€' pŹekŹ}vee w olyginale koltla]€nton!
c) seMętlme
dolycfące opeleji revaątzjednostld.
3 PodŚaNą zapisów nogą byó róMjcż spoĘądzonepŹez j€dnostkę dowody księgowe:
a) zbiorcfe
sl!żące do dokonmia Iąchych. faPisów zbiofu dosodów aódlovych,
q dovod7|c/b|o'.7)mpo]edy'c^ wyn e. one'
L.ó1nLzb)(
b) korygującepopEefuie zPisy,
c) astępc,e
\Ystawione do c4u otr.zymmja ułnęlraeco
obcego dowod
d) rczliczeniowe

ujnujące juŹ dokonane zapisy wedlug noPycb kr'lłiów

4' w pŹyPadku U4adbionego bnku mozliwości uyskfuia feMoraych
obcych
do\łodów łódlowych' opłacje eospodatzą dokunenfuje się a pońocą księgowych
dołodów astępczych' Nie noże t]ojedna! dotyczy. oleEcji gospodNzyclr, których
pzedmiot€m są fatruly opodatkowe lodalkien od loweów i ulug'

s4
l' Dowód księgoĘ' powilieD uwjmć co najmiej:
a) okeślenierodaju dowodu j jeso nueru idenqdk&yjnego,
b) o]oeśIenie
stron (ne{x adre9 dokonującychopqacji soslodfuczej,
c) opis opeleji oE jej sańość, jedli lo możhve, okFśloną tałż€ rv
Jednosrkachoaturalnych,
d) datę dokomia opeBcji oru jej vŹność'je*li to moaiw, o1łeś1Ón4
ta}E w
jednosi.ach naturalnyon,
e) daię dokÓnmii oleEcji' a gdy doqód bslal sPorządzony pod ioną datą
takżedaĘ sporzĄdhia dowodu'
0 podpis ł]stawcy ore osobx klórej wydano lub od kóĘ pŹyjęto skladniki
g) stwifrdfenie spnwdfenia i atwalif*omia
dowodu do ujęcia w księgach
ńchuŃo*fch pŹez wskfuie niesiąca or& slosobu ujęcia dowodu w
kięgach racnuŃoqych (dekElacja), lodlis osoby odpowiedzialnej ńa
2. Dorvód księgosy powiń€n być spoĘądzonywjęfyku polskin Iub w języku obqm'
jerli dotyczy Mlizcji
opdeji gospÓdeczych z kontraienteń że@icaym
(w
pżypadku
takin
powimo być do niego dolączonewirygodne tlunEczede m język
polski)' Dowód księgołl opiewającyna waluty obce powjnien zawieraó prelic2eńie
ib laności na walutę lohką wedug kursu obowivująĆego w dniu prrprcwadzeria
op.ńcji gospodfuczej'wynit pŹelicu da mies&a
się na dowod'e'
3' Pkl ] j 2 nie śosujesię do nchLbtów ł]'śawimych na podslawie unów fleceDia lub
4' Rachuńłi qystaMme ńa podstawie Umów zlN9nia i uDów o dfieło porvinny
awiemć co najnniej:
a) okrcślmieiodaju dowodu ,
b) okeślenieŚtrony (na^]'' adres') łykotrującej@owę,
c) dalęłl,stawienia l&huD]ru,

e) Ślwiddrenie splawdfnia i zakwalifikowania dowodu do njęcia w księgach
Ec|Unłov4lb !Ęef w.|ffh
nie.ie o!Ł spÓ.obu Jieci do{dl $ K;;4|
R hun}'ov)c\ideloelacjo)podphośÓoiodpowiedfalrej Da\sa eie

L DowÓdJ |lięgowemwimy b): trb|r.

b jes| 7godnef Pcczyw.sqm pżeoie"jef
opm( | tssp.dfuc^|.kór.l dokmebtu'q,konpleme'awłaace !o raj nflej dre
oue'ooes !4olu wÓ|neodbłędówrachulłoqc]r'
ż ' BJeJ) $ dowÓdab Zód owych aMęmy;t
obiych i $|.ay.n moe koĄgovac
otrl
v,}srme
łonlr'ahen'owi
Jeovr!e
odpowiednieBodokuńenfu aweńją.eso
sp!$oqm.' M4f f s osoM}T uaad0|eniem'ch)ba' r lme p7ep'sy łmowi4

], v pŹypndkukorygowaniat'łędóY w fakuBch vAT stosujesię w srcfsgóInośoi
kmldę faklrry lub lotę kolyeującązgodDje2 oboMązującyĘiplzpisamiw
ryn
Bledj q'dNodrh

qeMęlaJC|- noPa b)ć popńwee pu skeś'łĘ o|edrej
7 Lb-4roRn
!4ae|tści .ttś|onych k)rm
.Lb ]ic.b,
tpr)Ąvme |.e{l popraMe, i daty pop$w|. oM ,Ózenle podpisuośobJdo |eco
rpo"afone, Nieroad popBwia. po eorrc/ych.irertlbcyrr.
5 . UpouJ.fnrcnyTid! dolony{dn|apoprcuek na dowo&ch Veqę a)!n .a ośoby
śporząd^2m dolJmcn|' do|onu|Jce Lonuo| ńeolorJcj.]
o@ fom']no.
o.oby do lego Jpo*ujore' a ke
osoÓv 4N|erdaJ+ce
Niedoplsezlne

jest dokonryaie

w domdach księgowych łynuymia

i

Iv' KootroIadowoJów klitgo*f ch'

!6
w jednoslcestosje się następujące
fudfajekońtroli:
]' koDtrolęnełtorycaą
2' konlioIęfoma]ną
3' konlrolęracnunłową

s7
l

Kor rc J m'eTo'y.hJ dowodów|\'iesosfch po|egafu Lkknu /godno*' dmJ.r
4 'tem |ł )ca}m I polwerd7eliu czy dfua opelf ja taĘ.b|e $ nfu)|a I c'
/
zÓn0la pŹepÓwadzoM pńwidIouo'
2' Kontola mer'1orycm obcyc]r dołodóV księgo$}ch polega ł szczególnościm
ż) dolument&Ml s] sbMoo} pez w]aścirypodfuot,
b) op"m. igospodd.zyc|-do\ora|yośob)
do tgo Lpowu.one'
9 p|ano]vba @dacja gospodfufa zoslala ujęla w alwi€Idbnym pIoie finesor'}D.

d) dokoiea opmcja by]a €loM
{. cfy byta aplanowea do rcaliaji w okesie. w
k o''h rcJal" doloofu .ub {}lo0eie jei bylo niefbędned|; pń-idlo';eo
r0KcJoDowturaleonostu,
e]'jee/asJ"wdolmen.ieoopotioddJąltc/'a|!on,
r) nE strkonmie ope!&ji goslodmej bsrala zwdra umowa, vydtue utecenje llb
I

2s o$qde lcly i sE{U sd zgodnef aqarymi rmowmi tub im)aj pz.oismi
Óbowląa]ąc}ml v '1fu] m za]@sLe.

h) optuja gospodea lmbieela zgodnier prawen,

zaslosowano odpowjednie prccedury v]niłające z usrav! o zmósifuiach

]

Pmlo\hi^ doqonua.) ^orm|i n.oaorJcJe, o |'.ólei moud q Ll 2 ph o h na
dowoda.hnod'o$(h jmieĘra p.e!^c f k|aĘ.q : .'Spmwoano pod wg.ęoem
ncq1orycart'
lod pi€częcią uniesza datękonholi oie podliŚ'
4' PracoMik Śloołiska ds' @ówjeń publimych do]ronujekontro]i o L1órejmoM w
usl. 2 pkl' i mieszczjąc na dowodrch iód8wych odpowiedniąadlotację.
. Ko mi mer}fuDcją doMerlo*
aol)cac' cl łyd!*ow ^i@)J
Z rcalia.|
ptrpFow w ^rJeqe befpiec7eńsvJifugjmy pń.y dokonJjep'fdslcv'c'e 'mj
V)kondlJ.einatrc7jednoŚU Gllgiw^tEsie BHP2goo Je / atic
urou+
o Konto| meMoryąnel dokm"róq dorylzących qTddkół filmourych
/e
śmdkówzemęb:aych .a podslałie awanych umów dokonuje koodynalÓr
'ojekru'
w or4pddłU |iedy koo.dyndol pljefu nje jes pń\o{i]'itr
JŹęd. hil)
do|olu'eon Lort}onnery1orycTijfu podsawieodlębnego
upowM e1id'
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l, Kontola fomalfu Polegana spEwdfniq ey dokment rcstal wystawionyw sposób
prawidłÓsyi zgodnyz obowiązującyńiw tyn zźtGi€ plzpismi oro czy;wiła
co najmiej dee wsteme w $ 4 .

2. <Ó' fu]o r"!|unkosa po|egaT sp.aso7fuil' cry oowÓd ^sieBoq ie.' Lo]nJ od

Dięoowrth ufuowych
l . Na o|o|(aosć dokonfuiakÓrtrc|' |omd nł i Elhunłow. p'aconit doxonJiąc)
na douodże Lsięgo$)n pieczec/ k|'łJJ ''Śpżwd.ono poo
wżględen fomalnym, mctunkovym. pod piecfęcią Miesrcu dalę komoli oE

s9
wykaz osób upowgaionychdo dokonylvaniaposzc@cólnychlodzjów kontrolis@ ć
wforamiPodpisówzwi@ alącaik fu l no niniejgej inslrutcji'

010
Dowody st.nołiące podslawę do syplaty środkówfmsosych pŹ€d ich iealiacją
podleBają zalwierdzniu !rez głównego kięgowego lub pŹez nfu sobę
u!o\@ ionqol' p@ l.eloq'tdJ.dno.Ń |LÓjegoAtpce'
2. w oŹ'Tad\u wetefu)c|
dowodou LsietsołJ.h a|qie|dć1id do|,onte
g]óMJ
księcoĘ
.Lb im osbaupoMior.
J.dnoosobowo

v. Dokunentorvani€ opencji gospod'r.?-.y.h ł hkfui.

najątku tnvalego'

st1
t.

v pŹypadl\a zataPu śrcdłalrwa}ego pń@Mik tf€Btu
fiDmsowo budżetow€co
ajnujący się eMdencją środkówtMl'ch w ńońencje pż'jęci! środka1Mleso do
uż)'lkow&ia spoŹądz w ] egEnllda
dowód pŹyjęcia śrcdka tMałeco do

2. Podslawą*istawienia dÓwodu oT jesl faktuą rachuek, mom lub ime dokmcnty

oE infomacja placownika nerytorycaeso o oddmiu śrcdkattralego do uŹFvmja'
L DÓvód oT lowiŃen ańeEó nMd kolejny dowodu, rok' chłaklerysrykę środka
lflalego ńiędzy imymi: dotę budo*y ]ub lol produtcji' fu fabrycay. dbe
leĆhniczne'częścisk]adowe'
DÓ dosodu oT dołącu sĘ kselokopię do]rmentu Śldowiącego podstawędo j€go
5 . Dowód oT ujnuj€ się w eMdencji ksĘgołej' olu w pŹ'ladku ślodkówlrwalycb o
warości poł]r'€j 3'500'002l ł ewidencji śrcdkówEwatych' a w pŻFadku śrcdkćw
lfua]ych o wnrtoścido 3'500'00fl w księdzeinwent!Źowej
Ten sam sPosób poslępowmia stosuje się w llz}Tadku pżyjęcia śIorlkaEł!]ego z
z5knPione łańości nieńate.ialne i pńMd vlrowadza się do ewidencji wańości
njebaterialnych i !ńMych
ole ewidencji księgowej na podslawie fatłu lub
i'chunków potwi€rdających ich zkup'

Ą12
w !Żypa'lku deodplahego pŹekaaia środkatrM]ego pżez imą jednostkęlub
osobę nz'cbą lods|avą fuMdencjonowmia rnodka Ewale8o Fst jeden z
slmienionych dokMentów: decyzja o lmtmiq
ak dtrowihy, protolól
pzekeeia'dowód
PT Iub ifiy dokment potwierdzający fakt nieodplatnego
pŹekmia środkalrwalegoore okeślającywafiośći podstawowecechy śrcdl.a
lrwałogo.Podstaqąpżyjęcia śrÓdkatMałeconieodllabie prekaaego w s'1uacji
bżłu możlimścioł'fy1inia dowoduPT ]ub irnego dokunentupŹek@ia fuoć
Ż'

Dowód PT Powinien zwi@Ó w szcrególnościc]rekterystykę środka1rwlego,
okreś|enie
wa1tościi dolyĆhĆ4oweco moŹenia plzkżm€so śrcdkatrsalego'
nune! inwenla@q]' okeślenieŚbon opsaćji Dowód wystawiastrcnapŹekmjąca
dmy śmdektrwa]y w 4 egzenllaelr'
z kórych dW pŹ€aacfone są dIa
pŹyjnującecow celu ujęciaślodkatnmlegow csidencji księcow€j oru ewidencji
środkówlrYalych' ewidencjiwanościnjemterialnycn i lrawnycn lub w księdze

3 . Podstai'ąpĘyjęcia śrcdkaL$alego do ewid€ncji w saniku stwierdfenianadryź&i

śrcdl.óq 1Mlych ł drcdz€ ńrenldyzcji j*t piotokól weryfikm.ji óżnic
inwe aryzcyjnychspoŹą&obyfgodnie2 jnsliułcjąinwentar'facyjńą

s13
l' W ptwadku nieruchonościgłóMyt dokm€nlen slmoMącyn podstawędo
dokon)avfuiaŚosoMych apisów w ewidencji tsięcołej i ewid€ncji łodków
rrwab,chjesl akrnoteialny.

2' Do pEyjęcia nimchońościnają btosoweie lośfuowieniao i ! '

s14
w).oleie )rcdlc rualego zvidercJ
f' ańodplaJeeÓ pueMeia

rasepLieq v4n*r

t ejjedoo{m.!b osobi,

4' stwiĆrdzenianiedoboruw w]niku inwentaryeji'

sls
l'

sptdaż śodka trwa.łegodotlmentowma jest 2godnie z pĘepisani o poda*u od
towdów i ulug' DokMenl spŹdażry vystawia llMMik
Efentu 1iDmowo

2' PŹekenie śbdka trwalego i@j jednoslce ndlęPuje na podśawie uno$y lub
plotokoln pŹekfuia środ]QtN!łego - dowód PT '
3' Likwidacja środkalNolego dokonłvóa jeś na MiÓŚet osoby' której powieżono
śrcde!Na|y w J7'1ioqMF' Lita d4ii do|orl]e dol&łla |omi'," .ńwidac\jlJ
ł eloMita Jedno)\i' 7 pżeorcVad7oleJ.i(Mdacji \ońsJ
spoĘąda prototó]' N! Podstałje pŃlokotu likwidgcji rcftrat finansowy budżerowy
spouądu w l egEnpld4 dowód LT (liłwidrcji śrcdkatlwaleso)'
4' Podsiawą v'cofeia
śfudkatrwal€co ż ewjdeicji w aiązku e stYierdaien
ni€dÓboru
w Ęniku
jeś pńtokóI
inwmtaryzoji
weryfikacji ńŹjic
nBentaryzacyjn}th Śpolządrcny zcodnie z ilstnrtcją inwenlaryucyjną
vr. Dolody k5ięgoweniąz!!€ / obrclCD i.odkani ni.ni*Tymi.

s16
w złresie obrofupienięaegorczóżnia się mtępującedokmenty]
1' dowodyvllaty Kl03 stoŚowmeł pryPa&acn łpbt gotówkowychdo kaŚy
2' n,łuy plaliicz€
stosome w !r4Tad].achqllat sotówkovych z tyfulupodatków
3. dowody op]at pekingoB]ch j€dno@owych
gotówkoRychf t'1uluodar P&kingovych
4' dowody*?łary''KP'' stosołee w !ŹyPad!&h BpłatEotówkowyc!do kasy
5' fakturyvAT' rachuŃi - !łatnegotów]rą.$$laly ndokmentowe fakMńi vAT
oru rachbkmi należyujnowaćw dziennynraporciekóo$'m'

qjo"e} o fal:c^e - $o'ovej w pŹypadkac\poofula oPef pYdloĘiko* | Źedd
!fr|nyza|lce na akupy gotówkoqe
'7,
|ozljczen e zżli.zk .
stoswfue w pżpadkrch rczlicfenja pabtńą pęą
pleoMika fa.licfki m poó|awje' ktljEgo kójd dokonuF łypłary lub pŹyj;uje
nievykoŹystdą aliczkę.
8' oaiczenie polecenia $llazdu słubowego stośowe€ w pŹ}padlo rczicżenia
kosftów podńży sIuŹbowej'
9' baŃovy dowód F?łary . stosowey w !ź}!adku v!łary do ban]ru8otówki 2 kóy
ó

]o'domdy sl?laly 'św, . slosowe w !żyladkrch \Ępłat gotówlrosfch f kŃy.
kóre nie nosą być lotwiedZne
im}mi łó.tlołlni
dowodmi ksoYyrni

(faktulmi, ńchun}mi' rczlicfenien pole@nia * azdu sn]żbowego'Miosk@i o
zliczkę.banko*TmidoqodMiłllary)'
l l ' czeh gotóVkowe - slosowanew przyPadkupodjęciagolówld z banku'
12,d€pof'1y - obce dowody zódłowe o chaakterc Mjątkovyn (gwmcje ban]rÓw€,
ubezpieczniowe' akcje' obligeje ore jme infilnmly
fimsowe f *Tlącznim
1' fupo') Lboue - 5hźr do ./c^go|ową wdencji We|(|ch dovodów kóoi}ch
do ).^cJcr $pla' i wy.lar do(ontad)ch pml Ld{@ * dmym dniu s}dr&o\
(w któĄłn wykeylvóe jes1pogÓlowie k6owe)
l4'wyciągi bankow€
stoso@e do dokmenlowfuia pmplnvów lienięż]ych a
lośrednictwm.achu'tT banłowego
15. wnioski pracoMików o zwt
*lda&ów pońesionych za za]op okuIańw
Lole\.Mnv.h 'losoqffe w prłTad\u @sadnionego $ls'4]r'ma p|9'otjld o
tro' sydd'kóV Do Jeśionych
na /alop oku|łro{korel'canycl
1ó' lisly ł'dat
stosowme w llzyTadku v],!laty z kasy śrcdłówlioĘnycĄ
klóń nie
podlegaudokumentowiu w sposóbotJ€ ś |olyw pkt 5.lo i15

sr7
sposób spoŹądaniai obiegudokuńentówkasoqch Eguluje instrokcjakóowa'
$18
zobowią2miańogą być r€gulowe
gotówką cz€kien lub lulewem'
f
UnowŁ
zl€
c
enia
lub fakfuryvAT (rmhunla)'
Ęmika
vII' Dorvody kięgov. niąz'ne

loma zplaty

2 vyptltą sTnagrodzcń
$19

Dowodmi księgo$]mi aiveymi
z vĘłatąłlnaglodzeu 5{n' D':
l' mołyo pEcę' rcaiązanie umo{T o pńcę' akty dotyczącepowotaia i odwo]mia'
2' oświadcrenianiąae
poboEn alicek na podatekdocbodo*' od osób fifycaych'
4' phma infomujące o pŹyzrmju Mglody jubileuŚfowej' olż dodatku stżowego i
dodatto Śp@jaInegÓ,
5. Mioski PEtiowe o@ mioski dotyczącepŹyaeia nagród,
6' rozliczenie pżeP.acowfuych godzin nadlicfbo*$h dokMenty dotycżącePoĘceń
(dek]fuj€ PKa' PzLr)
7, kańf ĘIagrcd2ćń pracoMików.
9' aświadcfenia o caowej ni*dolności do pi&y'
]0' 4lępcć 6y3mty zsilkowe'
] ] ' deklamcjebzlicz€niow€
zus'
I
]2'dekldacje i infomacje ryiązee z poboren podalk! dochodowego od osób
13.detldacjePFRON.
l4' Ę*u poEąccń sklade( m PKZP

ś20
I' UńoBy o pncę oi& wŚzelkie mjey do rych,mów Ófu roaiązanie mów o pńcę
sporząda pracoMik suodfi€lneBo stanowiska ds. lodowo plaewych, a atMerdz
kiercwńk jednos&i' Dokuenty te spouąda się W 2 egzflplm.h
zpżeznMlń
dla pracoMjką oIŁ alrtosobowychrtracoMika.
2' DokMenty doiyczące powol'lvmia oru odłoblania
spoŹądae są na podsiawie
odrębnychpŹepi$w.
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oświadcuńa fwiążne poborem zo]i*k na podalek dochodovT od osób fizycznych' kańy
rłYnagrodzń lEcoMikóĘ
dek]aacje i i.fomacje aiąae
z poboleń zalic&t m podatek
dochody od osób fizycznych kańy 4ilkową faśMadcfenia o caowej niefdolnoścido
piacy! atęPcu sygnaty aiłkoM,
dekld&je rcficf€niowe
zus sporządae są M
podstawieodrębnychpźepisów
32f

t . Pism infomujące o pŹyzmiu

Mgrcdy jubileusfowej' orż doda&u stażovego i
dodatkn Śpecjaln€go są slo€ądfue
pŹez lra@Mika smodzie]nego slfuowisk3 ds'
kadrowoplaco*7ch, a ztwie.dae pŹez kiqoMik! jedmstłj' Dokmenty te spoŹądu
się w 2 eBfeEplalah
z pfehez.ni.fu
dla pracoMiką o@ ak osobołlcb

2. \łnioski llemiowe ole

do1ycżą€ plzyzawanych Mgród są sporz4dae pref
befpoścdniegopŹełożonegoprEcoMika' a atMeldzme pŹez tiefoMik! jednoslki'
DokMenq' le slożąda się w I egafrdfu
z pfe^{bnien
do ak osoboł1ch
623

w jednostce prcwadrom lest ewidocja pmpmcowmych godzi! mdliczbowych, w
któEj ujnowane są prpńĆowme
i $lkoęystywae
godziny nadliĆzbowe'
Ewidenc.jata sloŹądaa jeś w jednyn €g?pnpldfu lmz lrrcoMika ds' kadÓwo
płacovyc}' Ewidencja p@llrcowmych
godfiM
nadliczhowych podlega
utwierdfeni! pŹż !i@Mik! jefuośki lub jego btę]xę'
). Dotmenty dotJ'czące pot.ąceń składek lI<zP sPoŹądme są pEez podniol
proMdzący fgodnie z hoPą loz|icmia PYizP z pŻemeze^iem do Śmod'eInego
sI.1nowistads' tadrowo placoł']rch'
3 . Do|renly doDczące'm). h polTq.e0.P/U.pozy\kk f Z|-śsI im)ct'
"porz{oane
są w Fdnfm ecz€tp]aŹu z pre^dczen]efr do smodfieIrogo slmowisk!
ds'
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1' Podstawoł}hdokmentemw rłEsie ł}mgodzeń sąliŚty płac'
2. Listy plac pŹygotoĘ1vfue są przez pfuoMi]ra ds' ka.trowopl&o$Tch, który
dokonuje konlroli tych list pod \uględem fotalno r&hunkow,n' KÓntro]i
n.l'tolycaej listy plm dokonuj€ seketŹ Goiny lub osoba ltu
niego
upow@'ona.

3' Po dokomiu kont|olinerytoryacj oE fomalno ńcnun}Jwej tjśyplac lodiecają
ztwitrdreniu pŹez glóMego księgowegolub osoĘ lef nirgo upoqażnioną
or@
pftz tiłoM]kajednos&i lubjego atępcę.
4. zalpi.daną liŚĘ p*kfuje
do pncoMika slanowiska k6owego' Puez
niee]ocm€ prEkaaie lht rcmie sĘ pĘek@ie jej w leminie możhviającyh
jej teminowąvyplaĘ'
5' wyPłatys')nagrcduń dokoNje sĘ ł teminie o]<reślonrn
w rcgu]mjnje pracy
UŹędum łskmy racnuek bantovy lub! kasieużędu'
vIlI. Dosody klięgoYe diłzln€

z roz|iceniem żkonlrlhentami'

$2s
oowodmi księeoł}@i aiąulymi

z roaacbmkdi

f tytulu dośaq robót i uslug m. j!' są:

4' fakturykoryBljące i no1ykolygujące
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l' Unosf na dostawy toweów. łlkoneie
uslug' iealizcję robót budowlmych
spouąda z fchowien
z*d ustawy o anówieni&h plblicaych pńcoMik
neĄ,1o./cay UŹędu cnńy
l4aściry ż€ w4lędu na zakJes prowadfonyc]r
2' Umowy o kórych nowa w pkt l sporządz się w co mjmjej 2 egElrplamch
Fdnyn dla każdejze strcn chyba' żelos1anowieniamowy stmoMą inaczej'

po

$27
Umowa na dośawy toweów, vfkondie
awicraó w szfecólności okeślenie:

us]ug' Ealifeję

rcbót budołldych

posjńna

i. stonumowy,

!

2. pu edniotu mowy (zakes, niejse realizacji),
3. daty fawdcią
4, łlnagodzenia a p@dmiot unowy lub okEślenie zsad .a podstałie kórych
będzievyliĆzone to wynagodzńią
5. slosobu Ńdichia
uńo$y ole aad fa]rtuołaia i platności
ó 7a5adsjle1ia tkdac|i IJb El'oimi
7' Zsad dotycfących odpowiedzialnościodszkodowawz€j z Ę4ulu lievykoneia lub
Ńaalez}tego vykolmja moł}'
8' możliwościodstąlienia ód Mo!r' lub jej rcżqiąaia'

s28
v syruacjjgdy mowa prewiduj€ Mi*ieDie zbezPiec*nia na]eż},tego
ł1konfuia
uoosry' piacoMjk spoPądającytowę m oboqąet:
l' dbaóo dopebienieoboviąfku'ożoia abeżpiecćniapŹef kontrahenta'
2' spmwdzó prawidlowośó
Wsunia abezpieczDja.

3' konlrcloMć t€miny obowiąz}Mi^ ab.zpte(ala.
4. leminÓwo sldade do refe6l! froansowo bu&eloweco MiÓski o fwot
,ab.,pjechia wskeując kwoly zMotu Ó@ fomę w jałiej zŃot ma być

s29
Umowy zlecenia oM uoowy o dzi€ło sporząda PEcoMik aecający pleę w 2
ecamplażch po jednyT dla każdej re st:oĄ chyba ż€ pośmowieŃa mowy Śmowią

s30
Umowa decenia lub moM o dzi€lo Posjma uwieraó w szcregóhości okeśleni€:
l' ston mołry,
2' pŹedmiotu mota (zaks' niejsce rcalifacji),
4. vtnagmdzenia r !@dmiot Mo$! lub okEślenie 4ad na pÓds|awie klórych
będfie $'licene to qtaclodEnie'
5' slosobu rcaicaia mo*y orż płatności'
6' Zsad doryczących odPoMedfialności odszkodoMwcrej z qfufu ni$ykomia
lub
qykoneia
nienależ,tego
Moły'
7' nożliwościodsĘ]ienia od mo"a lub j€j rcajvmia'

$31
Ime movy sloŹądza pracoMik nerytorycay Użęd! Gniny slŃcivy 2e wględu na
zkrcs prowadanychagadnień w 2 egmp]Mc]r,po jednymdla każdej2e stron'chybaże
postoowieniaumo*y stanowiąi!rczej'

s32
-

Unowa o któEj nowa w s 3l lowim Źwi{ać w sfużgólnościokleśląie:
l' slioń mowy,
2' !źedmiotuuńowy (żakeŚ'ńiejsce ealizeji)'
3. dalyzaweią
4. BŹrtości
unoNy'
5' spo$bu fuzlicre.ia moła ore Płahości,
ó' zsad dotyczącychodlowi€dzialnościodszłodowawczjz Ąfułu njewykomja lub
niena]eŹ',tego
wykonaia !moły'
?' noaiwościodstą)ieńaod mosy lubjej neiązlio'
$33 r
l, Unovy podli$ją po slmwd2lniu lod te]ędem foma]no - praM)m pŹsz radĘ
pńMego głóMy księgoły lub oŚoba pŹ€z niego upot!,dona ole kisoMik
jednostkiiubjego mtępM.

w pŹypadku Mów stanowiąc'ch moł'y sablonowe bołta%jące się) mo'iwe
Fst odJtąlienie od kMdorMow€go sp€wdreda ich pod tględem fomalno
pmMyn pżez radcę ptMego'
3 . v zawiqeych Moł@h f wyją&i.n umów a€cria
i o dżićlo' mów o p!acę,
mów n'ąayc]r
z '}koŹyslyłfuien
smochodu pr}mlnego do celów
służtoBch pnmMik
mery1orycay winia wskŹć kl6yfikację budfelołq
),

vszystkic mo\y niezwłocaie !o ich popismiu p.acoMik spoŹądzjąc' umowę
jeŚ fobosiąany Ej6troła: w cenhalnyn rcjestźe umów proMdzonyn w fomie
elel.f,bnichej oIż bbowiąay jest pŹkeć
t egmll@
tołf
do rejestru

934
l, Dostlwa towajów' wykon'Mie
uŚ]ug lub realiz&ja fubót budoivleych o łańości
do 5'000,00 Et'Ro może futą)ić na podstaMe zltrenia sloŹądzonego plu
placoMilo ńer}torycaego Urzędu GĘiny w .o najmiej 2 eg*mpldach po
jediyń dla kafej & ston'
f' w ' |eceniJpm(oM
mery1oĘLJ\ t Peilu Gńi ]v wil'en t.kazl Ufuyfi(ącJę
3' wsfystkie feceÓia ńieelocaie po ich poPismiu pącoMik sporządzjący aecenie
jest zobowiązay rjeśrowaó w ceĄl.tln,m Ejestr& tów poMdznyb
' fomie
elekmnichej oro bbowiązey jeś prekafe l egćmplez Moł7 do rejesh!'

Dopuzca się dokonyivmie ztT!ół
towaów i uslug lub lobót bMowlfuych bef
sporządzeniafeĆenią jeż€li wanośćzakupu nje pżekfua 5'ooo,oo2],

$36
Na podstawiemów i zleceńewidencjonowanychw cal]aInF rejest.^umów f
łfją'dem Mów o pr&ę oIż uów dolycfącycn doslaw wody' gaa' endgii
elekĘcznej' uslug telekonuikrcyjnycli, mów
eiązmych
z Nxlalą
syna$odzeniaprowidirego i tyn lodobnychPowodującycńkoniecaośćdo].oneia
Ęyda&ów bu&elovTch PmmMik Efelatu nnosowo budżetowegodolonuje
&ngazwMia }Tdatkół budżćtovych'
2. zmcażowania wyda&óq budfdoNych ł$ikających z mów o !ruę dokoluF
pracoMik referatufinesowo budżlowegom podslawieinfofu&ji sloŹąd4nej
!żez pmcoMika ds' kadrcwop]acołycLzłoż.nejdo io styoaia kMdegÓ roku,lub
w lerninie 7 dni od podpiŚfuia mo{a o placę lub zht'aienia hian w
dotychczasowcj
unowie.
L zengażomie ł]da*ów łlnikających z mów awańych na dostavy wody' g@,
aergii elekhycaejj usługtelekonuikacyjnyci] 1 1ym Podobnycnustala się w
q'sokościokĘślonej
v llmie ł)'.talkóW
zmgażowbia pofosialych vyda&ów ni€wymjenionycb w pk' 1'4 dokonujeŚĘ
niesięcaie na podslawie żstawiaia sporądżfue8odo sprałofdania Rb.28s o

s37
Podstawołfni dowodmi księgołyni stanowiąlymi lodslavę roflicżń
towańwj łykonee ioboty oE |iwiadc@n€ u9łueisą |alduryvat Glchunlj)'

a

dostavy,

$38

,
l' otrzyńbe faklury Grchunki) powinny być aopabane w dalę łllnn do LIŹędu.
2' otruymMe ial(tuly Gachunki) loleeają Ęjeśńcji w dziemiku koEspondencyjnyn
prowad.nyn pIEz pEcoMika sekeldjatu UĘdu Gniny olaz odnotołmiu w
rejestue fa}tu i prekryvre
są ż pokwitowaien s']aścił!n ptacoihikoń
3. Pr&ÓMicy ne!,torycai odpowiedniodo posiadmych załEsów czyinościdokonują
kont.o]i merj,1orychej fakh! (mhu!łów)' w @ach kontro]i nd}'lorycznej
pi&oMik
publicaych potwie.da astosowmie odpowiednicn
ds' aówień
plocedu Ń]'nikających 2 uL1wy o zmóviąiach
publicznych lub pŹepisów
Nssętmych legulującychudzjelmie @ówień publicmyclr'
4' Po dokonmiu kontroli o kiórej noM w pkt 3 p!rcoMik mer'1orycay njeNlocaie
plzekłuje faktury Gachunłi) do releratufinmsowo budżetoweso'PlacoMik rcleiatu
indsowo budretowego potwifrda swoiń podpisem pŹyjęcic faktuy (nchDnh)
faL.M GaclruDków)rcfmie sĘ
Ęisując m niej datę' Pru nie&lÓ%e prekaaie
prekaaie icl w lminie tożliqiającym teminową zapłatęnie póaiej niż na 3
,
dni pizd t€mineń ich plalności'
5' PŹek&aie faktury w temini€ kótsfyn niż oheślonyw pkt 4 $r.naga pisemego
uzaŚadnieniatego faktu !a fałtMe (ncńun}u).
6' za t€minowe puekazrMie forłu GachMków) do Efoalu |nmswo budżetowego
odpowiedzialni są lracoMicy dokonującykontroli meryrorycaej'
?' PracoMik lefelafu fimsowo
budżetowego dokonuje konEoli fomalnej i
EchuŃowej fa]rtu GachuŃów) i n]eżwłocaie PŹ€kmje
far.h!ę (lacnm€k) do
zait{*dzenia p*z g]óureBo kięgowego lub !e2 osobęlref niego uporł!żlionąi
pŹez heŃMika j€dnos1łj lub jego 4tępcę' a nasĘplie atwigdzo!ą faltuĘ
(Echuek) !rekaje
do EacoMika $anowiska ksoweeo. Przer niedlocae
pŹekmie faitlr Gachulków) rcfmie się pŹekfuie w tefuinie unożIiMającyn
ich teminową fllatę .ie póaiej niż na l dżień!*d temńem płatności'
3, PńĆoMicy' kóŹy trie !Źygotoują dowodów do Ealiucji w slosób zgodny 2
niniejszą instrukcją powodując zwot dolaneltów w celu ich mpclnienia lub
przkanją do(menty w temiMch uiehofiwiających
dÓkonmie teminoPej
zplaty ponÓsz4 odpowiedziahośóa łTliklą z teco t}tu]u szkodę (np' ods&j' kay).

539
Podsbwą dokonmia ł]rda&ów sąńMież ifue dokumenty m' in'
l' listy $Tpłal diet i rycżnów'
]

ooNierd/miJ Mje9|oniaopla.ysądowe' ed el' c/tj'

5.
6'
7'
8,

po&srale ophty,
prawonocno nał@y aplaty. ł]łoki'
pńwońodnedrc}zjeadninistrrcin€ '
a$iadonienia kononicze o ł1sotościkosz!ó{ egzeku.yjnyoh'

9' Mios€ł !ńcomika o częściowpo]c}ciekosŹów za&upuokuldóiv łorygujących
wadęwao]rupodc@ !fuy przy obsfudzenÓnnów ekmos)'ch' zNadnośónrcfu
powima byćpolwierdżompŹez podmiotprcyadzącys!ra!r! z akeŚu BEP Urzędu

$40
Do obiegu do*mentów o klórych mowa w $ 39 hają ziśosołmie postanoMenia dotyczą@
obieg! faklur Gachunków) '
Ix. DoYody księgoPe niv.ne

2 dochodani budżetoryńi z t

ąikien podllkórv i

s41
Należności2 ĘfuI! dochodów Gnńy f s'ątkien m!€żności lodatko*Tch podtegają
4idenoji pmz refeńl Elmsowo budżetowyńE podslawie nstępljącyc]r dokmentów|

r. faknu(r/AT),

4' dec}zjiadńinisEacinych'
5' allów notrjaInych,
6' pozostalychdokmentów.

s.r2
laktury vAT o@ noty księBowelwslaMme sąpĘez placoMika refenfu ńmsowo
budżetowego
w teninach okeślonychw dotmentach stmowiącycnlodstawę ich
\łys|awieniatakicn jał unoł],' zleenia lub innq pŹek4}Ąvdych przŹ
pmcoMi]rół ner'1orycaych Wędu do refemfufDfusowobudfelow€so'
2. Unołl cylvihopnMe' decyzj€ adniństeyjne spoi2ądae są lrz ln@wników
ner,torycayc]r UrzęduGniny. a naśępdew teminie 3 dni od dnialodpifuia lub
Dpńwomocnjąia się tych dokm€ntów lrkaz}Tfue są do lefelalu fim$so
budżelowego
w celuwńdyłacji należności
2 nichł]rnikająpych'
3 . zlecenia !żekeynva€ są pĘez placoników ner'1orycaych UŹędu cniny do
r i'JL fimso$o budf.loqeEoł |emi1iPhoŻ'iwiaj4c)m |emit\e łfsEl'eni5
lir(lĄ vA] ow wjnd)Ńcję &]eroscl z ni.h k']nikają.l c1'
Alrly lotłialne ore im€ dokmenly dotyczą€ dochodów z łylącfenien podatkół i
opłatprekaz}Tme są!Źez pBcÓMików nerytolycmych UŹędu Gniny do refeBfu
nnbŚom budżetowecow temńie możljlviającyn windykację naleaości z niclr

5 . PI&oMicy

spożądający dokMoty
ponoszĄ odlołiedfialnośó
praNidlowośćńelytorycaą ' fomahą i Echu.].ową

2a

ich

s4J
DÓkunentypÓlwierdzjące uegulowie mleżlości2 tytu]udoclodół Gminy z *ryją&ien
poda*ovlch pŹekaz}rye€ są do referatufinfusowo budż€towego w celu
naleźności
aewidencjonowania
w księgaohfu hukotr1cn.

s44
Wnioski o zmt .adplaty z t}'1ułudochodów Gminy z vTjątkien Mlebości
są z sekJ€tuialu UĘdu cminy do w]aściwych
lodattoqach prekzzlM€
pracoMików ner}'1o.ycaych celem niefl]ocaego uopińowmia i stqiddfenia
).

zaopinioMy Miosek po spla{dżeniulod Mględm form]no praM}m puez ddcę
prawnegolodlega Ztwierdzaiu do Błllaty pżef głóMego księgowe8o lub pftz
inna osobę pŹeŻ nieeo upowżlioną olaz pra kiąomika l€dloslki lub jego

t.

środłów na wskay
zatMedmny Miosek stanowi podstałę do plukfuia
jch
$!'platy w l6ie Urzędu olaz do ujęcia opefuji w księgach
rehunek banko$y lub
345

L wnioski o udzielen'e ulg w spłacienalehości Gniny do których nio sto$j€

Śię
pftpisów ord}nacji podatkorej pźekŹyłee są z s€kJel&iah] UŹędu Gniny do
v |sc'h}ch lldcotikós mery1orycm)\h
cećń |chop'aloqmia'
wńosku polesa B skonllelow&iu dokmentacji potwiddzżjącej
f , opń@Wie
ulsi, zstomadtniu infomacji o dłuż }u oE
6adńość ud'elenia MioskoM€j
pżygolowaaiu propozycji zalatwiaia spn*T'
L PŹygotowa!ą plopozycję !o aopinioseiu pod Mględem fońalno plaMyn prz
adcę pnłrego podlcga atwiedEniu pŹez głóMego księgoweBo lub osobę prz
niego upoważnionąoIż prcz kidoMikaFdnos1'ti lub Fgo 2s1ępcę'
In|omację o udfielonycn Ulgacn w spłacielależlości Gńiny do których nje stosuje
się plćpisów ordynacji poda&ow€j pńcoMicy ner''tolyĆai UŹędu Gminy
po udzieledu u]8j'
plEkają do refelatu fi.msowo budżdowegoni€eloca]e

s46
pracoMik tfeńu nnmsowobudżetowegÓ
v pŹypadkuflłoki w spłacienaleźności
lie późniejnjżw teminie do końca@tępnegoniesiącapo u!ływietemjnupIatności
qĄy]a weerie do apła1ylub upomienie w ależnościod obowiązującego
Ębu
postęlowaniaegzgkucyjn.go2. w PŹyPad|a b!a|a Eakcji B sefwmie do ullaty ml€hości cywilnopraMych ze
stiony .tnrŹnikanie późliej niż v ciągu l ńiesiąca od daty doĘcz€nia qedeia
pfuomik re1bianr'nmsowo budż€towegoPŚ-żyna postępoweie egćkucyjae
pftkmjąc spEwę do wkścivegosąd\ a po uzyskeiu stoŚoMych rczstrzygnięódo
adminislracyjnych
r
na upoDni€nie dotyczącenależności
3 w pżypadkublaku iea]<cji
stronydłużdkanie pófuiej niż w ciągu ] ni€siąca do daty do!ęczeniaupomjenia
pracoMik rcfenfu 6]Eswo budżebwgo.wszczyM postępowje eg4kucyjnew
lionomika skebowego'
adńinisllacji pekmjąc sFawę do wlaściwego

4' ze wględu fu wtŚokośćaległoścido 500'00ż możlire jest odst@ienie od
tvsfczę.ia poslępowmiae3fekucyjneeo'
x' Dorvody księgow. diąfan.

ż dochodani budźetotyni z tytu|u podltkół

i op|ni

s47
Należności
z Ętu]u doclodów Gnńy podatkoRyohpodlecająewidencji wez Efe6I
fnmso{o bldżetowyna podglałiemtępującychdol'mentó{|

ś48
podatkosychsąłTdawanei pIzypisyme w
1' Decyzjew spńvie \rymie należności
|uŃcjonującym systemie konputerc*,'m uzez pr&oMików meĘ,torycmych
Efelafu nnfu owÓ budżelowego'
ż'

I

Dekla&je dotycząc€ nalgż1ościpodatkovyclr prekay1ved śą!rZ2 pmomika
sekeldiafu do pracoMików neq1orycaych Efemtu infusowo budŹeloweEo'8dzi€
podlegająspńwdmiu pod względ€n mer}tolyca}m ore fomalnÓ mchunko9fm'
w funlcjonującyn syslenie
Ptwidłowe dekldacje podleeają pŹ}dsmiu
kompulerovtm ptrz PmcoMików nerylolycaych lefelafu 6]rmowo budżśtowego'
luŃcjooujący systen komputelovy pŹetwar łllowadrne dme plu kmjąc je do
vlŃciwycn lncomików Efenfu nnfuom budżetowgo'

s49
podatkołfclr
nalehości z łtulu należności
DokMenty potwierdzjące Egltoweie
pŹekuyime są do efeńtu finesowo bu&etowegow celufewidencjonowaia w łsięgaoh
ś50
pÓdatkos'ch pBkryme
są z
wnioski o mot nadplaryz $ułu na]eżności
sekgtariafu UŹędu cńńy do wIaścił'ch pEcoMików rcfeńtu limsowo
celen ńeełocaego @pinioleia i stwi€drenia ^adnościfwfu'
bDdżetolvego
Do pośępomia w spnwi€ świedaia o]€z zfiotu nadplatynają atosov&ie
!żepjsy ońynacji podatkowej'
podatkołfchńoże nótą]ić !ómjeż z urzęduna
2. zwt nadplatyf t}tułunależności
poda&ołej
*sadeh okeślonychw ordynacji
podatkovych jesl d€cyzja i lhta srpłat
L |odstałą fmfu mdpłatynależności
pżez
głórmego
księgow€go lub pmz ima osobę pŹez niego
atwiądżofu
upoważdoną
o@ pftf kisoMikaj.dnos&i lubjegozaśę!cę.
Zatwiordzonalisla wEłat simowi podstawędo p@kaaia ślodkówna wskay
raclruek bókosY lub ich łylaty w kffi€ Ur4du oE do ujęciaop.ncji w łsięgrch

$s1
1' vnioski o utIzielaie ulg w spłaciemleaości Fodalko*7ch cnńy do których stosuje
się pŹaisów ustasy oldynacja podat&owapŹekaz'ryee są z seketeiafu UŹędu
cminy do wlaściBfch p!rcoMików me.}torycaych Eferat! fimsowo budżttowego
celem ich opFcowmia.
2. opmcomnie Miosku polega na skomplelowmiu dokmentacji potsierdającej
zasadnośćud'elenia Mioskosmej ulgi' zglońadzniu i.folmcji o dłuajlu oE
przysotowmiu prcpozycji f .latwimia spns!.
3 Pżygotoweą prclozycja podlega ztwierdrcniu pŹ€z kiercnika jednostki lub
osoby d'ałające fj€gÓ upÓBrŹnienia '

s52

'

l' w pŹypadkułłoki w splacienalehościpodatkowyc!prmoMik refeEtunnmowo
budfelowegow teminie nie późiej niż do końca nótępnego miesiącapo up]'Vie
terninuplatnoścj
slsyła upomienie '
poda&o*yh 2s
2' w przypadkubiaku re'kcji m upomi€nie dotycfąre należności
stony dllłtiła nie póaiej niż ł ciągu l ńisiąca do daty doręcznia Upomienia
pfuoMik lef€Bh] finbsoYo budzetowego
wsrczynalostępoł@ie ecfekucine w
adninislracjipŹ€}mjąc splawędo wlaśc'wego
kononika sk&bowego.
3, zc wględu na ł7sokośćzległoścido 50,002łmożliweFst odsląrienieod Mzęcia
postępowania
eEEkucyjlego'
:(I. lonanosieni! lońcowe

ss3
w pvpadkach niemgdowmych

niniejszą insl'rukcją nają astosomnie

ime pfupiŚy

s54
.

wgelkie znimy w instrŃcji
zaządrenia wójta cniny'

wy@ga.ją fomy lis9mnej i są dokoDyime w fomie

)oI' DÓrvody kięgose diąane z {Ypbtą śłildoeń ż fubduŚzu .lin.nr'cyjnego' orr

$ss
składmesą
l. lvÓioslł w spńwie pŹyeia
świadc@niaifundun alimentacyjnego
be4ośIedniorv stanowiskuds' fundeu alinentacyjnegoi srylendiówszkolnycn'
2' wnioski o klór'€h mow! rv pkt l EjeshÓwfue Śą pżef !ńcoMika steowiska ds'
w rejesEfeMioskóY'
fundu*ualinenlacioego i sBlendiów szko]nyc]r
pracÓMit
starowiska ds' funduŚzu
3' Na podstawie f]ożonych Miostów
alinentlcyjfugo i st}leldiós sfkolnych pżygotoMje zgodnjc z obowiąfując'mi
pŹepisffii plojekty decyzji adninistiacyjnych'któr€ są utwierdżne pźez osoby
upowańlone.

Na podstawi€ wydeych dfu}zji prooMik steowiska ds. fuńdugu alinentacircgo
i st}Tendiówszkolnychsporządz [st' łElal świadcfeń
żfundua alinenracyjnego'
Lisly wyplal nają fonę xadruh konluteowego i wystawion€ są w 2
egdnpleeb'
z kórych jeden poestaje w aktach stanoMs]rad9' fuldusa
alinent.ci!€go i sblendiów ŚzkolnycL a dngi pŹel@'{my jeś do Efqatu
5 . Lisly te podlegająsprawdrcniupod wględo

Gbiny lub ima upołaaio.ąosobą

ńer,,torycmym pŹez sekelaŹ

0s6
l . vnioski w spnwie ptyaeia

Śtpendiun szliolncgo skladme są beżpośtdnio w
Ślanowisku ds' n[dufu alinentacinego i stypsdiów szkolnych.
2. wnioski o (1órych now3 ł pk! 1 EFstlowe
są p!Ę p@cownika ŚlinowiŚka ds'
nDduŚfu a]ifuenlaoilego i sĄTmdiów szlrolnychw rejeŚtże Miosków'
L Na lodstawie żożonych MiÓsków
st.lowisLa ds' ńDdun
il&oMik
alimmtmyjnego i s$!9ndiów gkolnych pŹyBojomje zgodni€ z obowią:ującyńi
plojeĘ decyfji adniniŚh.rcyjnych, którc są Ztwieldae
pez osob'
llEpismi
Na podŚbwi€ wydmycn deyuji o!& flożonych dolruentów pncoMik steołiska
ds. fundum alimentacyjnego i stypeldiów sztolnycn spoŹądza Iisty Ęllat
sq?Ódiów' Lisry s?plat nają fonę sldruku konputercw.go i w'ŚtlMone są w 2
egzenplMacn' z ].tórych jedfu pozostaje w aklach stoowiska d5. funduszu
jest do reIeratu
alin€ntacinego i st}"endiów szkoIrych, a dĄgi pż€teytvmy
5 . Listy te podlegają sPrawdz€niu pod wfględen nqy'loryoa}lr
ś&owiska ds' oświatylub ima ulowahioną osobą

pŹ€z

pracownika

