
ZARZĄDZENIE NR SG.120.15.2018
BURMISTRZA ZDZIESZOWIC

z dnia 3 września 2018 r.

w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

Na podstawie art. 10 ust 2 ustawy z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz.395, 398,650) 
Burmistrz Zdzieszowic postanawia:

§ 1. W załączniku do Zarządzenia nr SG.120.10.2017  Burmistrza Zdzieszowic z dnia 24 maja 2017 r. 
w sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach stanowiącym Instrukcję 
Obiegu Dokumentów, zmienionym Zarządzeniem nr SG.120.18.2017 z dnia 27 września 2017 r. dokonuje się 
zmian:

1) § 2 ust. 4 pkt 1 i 2 otrzymują brzmienie:

„1) Do ewidencji środków trwałych wpisuje się środki trwałe, czyli rzeczowe aktywa trwałe 
o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności  dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku, 
przeznaczone na potrzeby jednostki o wartości powyżej  10.000 zł”;

„2) Do ewidencji pozostałych środków trwałych wpisuje środki trwałe, których cena nabycia wynosi co 
najmniej 100 zł i nie przekracza 10.000zł. W powyższej ewidencji  można ująć pozostałe środki trwałe, 
których cena jednostkowa nie przekracza 100 zł w przypadku, gdy przewidywany okres użytkowania 
przekracza okres roku”;

2) § 9 ust 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) protokół likwidacji sporządzony w razie zniszczenia środków, który powinien zawierać: nazwę,  rodzaj, 
cechy identyfikujące oraz wartość składnika rzeczowego majątku ruchomego, datę zniszczenia,  
przyczynę zniszczenia, imiona i nazwiska oraz podpisy członków komisji likwidacyjnej. Do protokołu  
likwidacji należy dołączyć ekspertyzę sprzętu elektronicznego, elektrycznego, mechanicznego 
sporządzoną  przez upoważnioną do tego osobę. Ekspertyzie nie podlega sprzęt, którego wartość 
nie przekracza 100 zł”;

3) §14 ust.7 otrzymuje brzmienie:

„7. 1) Wszelkie  dokumenty ustalające wysokość opłat stanowiących dochód gminy (np. decyzje, umowy, 
akty notarialne) pracownicy merytorycznie odpowiedzialni przekazują na bieżąco, lecz nie później niż do 5-
go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, w którym dokument został wydany.

2) W zakresie należności gminy, dla których prowadzona jest egzekucja sądowa, Referat Podatków i Opłat 
otrzymuje z sekretariatu potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię dokumentu sądowego 
ustalającego zasądzone kwoty oraz koszty postępowania. Następnie pracownik Referatu Podatków 
i Opłat prowadzący ewidencję księgową w.w. należności ustala u Radcy Prawnego Urzędu datę 
uprawomocnienia  się dokumentu i ujmuje w urządzeniach księgowych. Przekazuje również na bieżąco, 
jednak nie później niż do 5-go dnia miesiąca następującego po danym miesiącu, informację 
o zasądzonych kosztach  do Referatu Budzetowo-Finansowego w celu ujęcia  w ewidencji syntetycznej”;

4) § 17 ust.1  otrzymuje brzmienie:

„1. Kierownicy referatów zobowiązani są do bieżącego przekazywania do Referatu  Budżetowo-
Finansowego wszystkich dokumentów związanych z zaangażowaniem środków celem ich zaksięgowania, 
nie później jednak niż do 5-go dnia miesiąca następującego po upływie okresu sprawozdawczego. 
W przypadku, gdy dzień przekazania w.w. dokumentów przypada w dzień wolny od pracy, termin 
przekazania upływa ostatniego dnia roboczego przed tym dniem”. ;

5) §  17 ust. 5 otrzymuje brzmienie:
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„5. Dowody księgowe powinny być ujmowane w księgach rachunkowych z zachowaniem zasady 
memoriału to znaczy, że powinny być zaksięgowane w okresach, których dotyczą. Uzyskane zwroty 
wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie wydatków. Natomiast 
zwroty wydatków poniesionych  w latach ubiegłych stanowią dochód budżetowy. Wszystkie dowody 
księgowe powinny być na bieżąco dostarczane do Referatu Budżetowo-Finansowego celem ich 
zaksięgowania. Po zakończeniu  każdego miesiąca Kierownicy Referatów dostarczają w terminie do 5-go 
dnia miesiąca następującego po danym miesiącu wszystkie dowody księgowe dotyczące minionego okresu. 
W przypadku nie dostarczenia w w.w. terminie, dowody księgowe ujmowane są w księgach rachunkowych 
pod datą wpływu do Referatu Budżetowo-Finansowego. Powyższa zasada nie dotyczy m-ca grudnia, gdyż 
wszystkie dowody księgowe dotyczące danego roku muszą zostać zaewidencjonowane w urządzeniach 
księgowych okresu, którego dotyczą”.  

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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