
ZARZĄDZENIE NR SG.120.3.2017
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 31 stycznia 2017 r.

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Na podstawie art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, 
2255 z 2017 r. poz. 61) Burmistrz Zdzieszowic postanawia:

§ 1. W Zarządzeniu nr SG.120.1.2013 r. w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim 
w Zdzieszowicach z dnia 2 stycznia 2013 r. (zmiana: zarządzenie nr SG.120.7.2013 z dnia 12 marca 2013 r., 
zarządzenie nr SG.120.14.2013 z dnia 21 czerwca 2013 r., zarządzenie nr SG.120.15.2013 z dnia 8 sierpnia 2013 r., 
zarządzenie nr SG.120.16.2013 z dnia 27 sierpnia 2013 r., zarządzenie nr SG.120.1.2014 z dnia 2 stycznia 2014 r., 
zarządzenie nr SG.120.5.2014 z dnia 16 kwietnia 2014 r., zarządzenie nr SG.120.34.2014 z dnia 17 grudnia 
2014 r., zarządzenie nr SG.120.3.2015 z dnia 15 stycznia 2015 r., zarządzenie SG.120.6.2015 z 3 lutego 
2015 r.,zarządzenie nr SG.120.8.2015 z dnia 31 marca 2015 r., zarządzenie nr SG120.15.2015 z dnia 1 lipca 
2015 r., zarządzenie SG. 120.17.2015 z dnia 29 lipca 2015 r., zarządzenie nr SG.120.20.2015 z dnia 14 września 
2015 r., zarządzenie nr SG. 120.22.2015 z dnia 15 października 2015 r., zarządzenie nr SG.120.23.2015 z dnia 
29 października 2015 r., zarządzenie nr SG.120.1.2016 z dnia 4  stycznia 2016 r., zarządzenie nr SG.120.17.2016 
z dnia 17 czerwca 2016 r., zarządzenie nr SG.120.20.2016 z dnia 30 czerwca 2016 r.) dokonuje się zmian 
w załączniku nr 1 stanowiącym Instrukcję Obiegu Dokumentów:

1. w § 1 ust.11otrzymuje brzmienie:

„11.    Jednostki budżetowe Gminy Zdzieszowice, które realizują dochody budżetu państwa przekazują 
pobrane dochody na rachunek podstawowy Urzędu według stanu na:

1) 10 dzień miesiąca - w terminie do 13 dnia danego miesiąca;

2) 20 dzień miesiąca - w terminie do 23 dnia danego miesiąca. Pobrane do dnia 31 grudnia dochody budżetu 
państwa należy przekazać na rachunek podstawowy Urzędu w terminie do 5 stycznia roku następującego po 
roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym 
terminie”

2. w § 1 po ust. 11 dodaje się ust. 12 o treści:

„12.    Jednostki budżetowe Gminy Zdzieszowice przekazują pobrane dochody budżetu gminy na rachunek 
podstawowy Urzędu w okresach miesięcznych w terminie do 10 dnia m-ca następującego po miesiącu, 
w którym zostały pobrane. Dochody za m-c grudzień przekazywane są najpóźniej ostatniego dnia roboczego 
roku”

3. §   8 otrzymuje brzmienie:

„1. Dokumentami dotyczącymi podatku od towarów i usług są:

1) w referatach merytorycznych Urzędu, zajmujących się sprzedażą towarów i usług:

a) faktury, faktury korygujące wystawione w trzech egzemplarzach z których oryginał otrzymuje nabywca, 
pierwszą kopię Referat Budżetowo-Finansowy, druga kopia pozostaje w dokumentach właściwej komórki 
merytorycznej,

2) w Referacie Budżetowo-Finansowym:

a) cząstkowa ewidencja obejmująca rejestr sprzedaży VAT,

b) cząstkowa ewidencja obejmująca rejestr zakupu VAT,

c) zbiorcza ewidencja obejmująca wszystkie cząstkowe rejestry sprzedaży VAT,

d) zbiorcza ewidencja obejmująca wszystkie cząstkowe rejestry zakupu VAT,

e) cząstkowa deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7,

f) zbiorcza deklaracja dla podatku od towarów i usług VAT-7 obejmująca wszystkie deklaracje cząstkowe.
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2. W sporządzonych umowach podlegających opodatkowaniu podatkiem VAT powinny być 
wyszczególnione między innymi kwoty podatku VAT oraz termin zapłaty należności.

3. Referaty  merytoryczne przekazują dokumenty dotyczące podatku VAT do Referatu Budżetowo-
Finansowego na bieżąco, jednak nie później niż do 7-go dnia miesiąca, po upływie miesiąca za który 
sporządza się deklarację VAT-7. Do Referatu Budżetowo-Finansowego przekazuje się kopie faktur, faktur 
korygujących  oraz inne dokumenty potrzebne do sporządzenia deklaracji VAT cząstkowej. W komórkach 
merytorycznych realizujących zadania z zakresu sprzedaży towarów i usług znajduje się cała niezbędna 
dokumentacja.

4. Kierownicy jednostek budżetowych Gminy Zdzieszowice przekazują do Referatu Budżetowo-
Finansowego ewidencje cząstkowe obejmujące rejestry sprzedaży VAT i rejestry zakupów VAT wraz 
z załączonymi kopiami faktur oraz deklarację cząstkową VAT-7 w terminie do 10 dnia m-ca następującego 
po miesiącu za który sporządza się deklarację VAT.

5. Należny podatek VAT wynikający  z cząstkowej deklaracji VAT-7 należy przekazać na rachunek 
bankowy Urzędu, w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu za który sporządza się 
deklarację VAT.

6. Podatek VAT nie stanowi dochodu jednostek samorządu terytorialnego, w związku z tym w sprawozdaniu 
Rb-27S z wykonania planu dochodów budżetowych   samorządowej jednostki budżetowej i jednostki 
samorządu terytorialnego dochody ujmuje się w kwotach netto tj bez podatku VAT.

7. Szczegółowe procedury dotyczące rozliczeń podatku VAT pomiędzy Gminą Zdzieszowice a jednostkami 
budżetowymi określa odrębne zarządzenie”

§ 2. Pozostałe postanowienia Zarządzenia nr SG.120.1.2013 z dnia 2 stycznia 2013 r. w sprawie ustalenia 
przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach pozostają bez zmian.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Zdzieszowic

Sybila Zimerman
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