Zarządzenie Nr 68 / 2010
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia 04 czerwca20'10 roku

w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli
oraz przechowywania i zabezpieczenia dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych

w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu.

Na podstawie ań' 4, art' 10, arL.21 i ań. 22 ustav,ty z dnia 29 września1994 roku
o rachunkowoŚci ( Dz'U' z2009 roku Nr 152, poz. 1223 z póŹniejszymi zmianami)
orazw oparciu o art.53 ust'1 iań.69 ust.1 pkt' 2 ustawy zdnia 27 sierpnia 2009 roku o
finansach publicznych ( Dz.U. z 2009 roku Nr 'l57 poz' 1240 z poŹniejszymi zmianami )
postanawia się, co następuje:

s1
Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu instrukcję określającą
zasady sporządzania, obiegu kontroli oraz przechowywania zabezpieczenia
dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych stanowiącą załącznik do niniejszego
zarządzenia.

i

i

s2
Zobowiązuje się kierownikow komórek organizacyjnych
z instrukcjąoraz do przestrzegania zasad w niej zawartych.

do zapoznania

pracowników

s3
Traci moc Zarządzenie Nr 100/2007 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 30 czenvca
2007 roku w sprawie lnstrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo - księgowych,
gospodarki materiałowej oraz kontroli wewnętrznej.

s4
Zarządzenie wchodzi w Życie z dniem 0'l lipca 2010 roku.

Załącznik
do Zarządzenia Nr 68 /2010
Burmistrza Miasta Wągrowca
zdnia04 czerwca 2010 roku

INSTRUKCJA

określająca zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania
i zabezpieczenia dokumentow księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miejskim

w Wągrowcu.

s1
llekroÓ w zarządzeniu jest mowa o:
1) środkach tnłałych_ rozumie się przez to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane

o

z

nimi,

przewidywanym okresie ekonomicznej uŻyteczności dłuzszym niŻ rok,
kompletnie zdatne do uzytku i przeznaczone na potrzeby jednostki, stanowiące

własnośćjed nostki samorząd u terytorialnego,
2) prowadzeniu ewidencji środków tnłałych_ naleŻy przez to rozumieÓ prowadzenie
ewidencji
ujęciu ilościowo-wańościowym
kazdego składnika,
z uwzg lęd n ie n iem zwiększe n ia bądż zm n iejszen ia wartoŚci początkowej
3) jednostce - rozumie się przez to jednostkę samorządu terytorialnego,
rozumie się przez to wszelkie zadania inwestycyjne finansowane
4) inwestycjach
przezjednostkę samorządu terytorialnego w wyniku czego wytworzone zostają środki
tnvałe,
5) komórce organizacyjnej _ rozumie się przez to wydział realizujący zadania zgodnie
z zakresem działania, bądŹ samodzielne stanowisko pracy realizujące zadania'

W

dla

-

s2
L

2.

3.

Zasady postępowania W zakresie opracowania dokumentów stanowiących dowody
księgowe oraz prowadzenia ksią rachunkowych okreŚlone Są W ustawie z dnia
29 września 1994 roku o rachunkowoŚci ( Dz.U z 2009 roku Nr 152, poz. 1223
z poŹniĄszymi zmianami ).
Dokumentacja księgowa to zbiór właŚciwie sporządzonych dokumentów (dowodÓw
księgowych) odzwierciedlających W skroconej formie treśćoperacji i zdarzen
gospod arczy ch, pod legających ewidencj i ks ięgowej.

Dowód księgowy spełnia swoją funkcję, jezeli jest prawidłowo wystawiony zgodnie
z art.21 ust. 1 ustawy o rachunkowości.

4. Dowód księgowy powinien być sporządzony w języku polskim lub języku obcym, jeŻeli
dotyczy realizaĄi operacji gospodarczych
kontrahentem zagranicznym (w takim

z

3

wypadku powinno być dołączone tłumaczenie na język polski). Dowód księgowy
opiewający na waluty obce powinien zawierać przeliczenie ich wańościna walutę
óólsłł
według kursu obowiązującego w dniu przeprowadzenia operacji gospodarczej.' Wynik
przeliczenia zamieszcza się bezpośredniona dowodzie, crlyui Że przeliózenie to

zapewnia system przetwarzania danych, co jest potwierdzone odpowiednim wydrukiem.
5.

Dowody księgowe winny byó wystawiane w sposób staranny, czytelny i trwały' Podpisy

na dowodach składa się odręcznie. Dane dowodów księgowyóh nie ńogą'nyó

zamazwane, przerabiane, wycierane, lub usuwane
6.

sposób.

Błędy W dowodach księgowych nalezy poprawić poprzez skreślenieniewłaściwie
napisanego tekstu lub liczby i wpisanie wyŻej tekstu lub ticzby właściwej'
Skreślenia dokonuje się w taki sposób, aby mozna było odczytać terit luo liczbę
pienruotną. Poprawka tekstu lub liczby w dowodzie księgowym powinna
być zaopatrzonź
w podpis lub skrót podpisu osoby dokonującej poprawlii. Zasady te mają zastosowanie
wyłącznie do dowodow księgowych, dla których nie został ustalóńy przepisami
szczegÓłowym i zakaz

7.
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w księgach rachunkowych jest równiez:
polecenie
1)
księgowania sporządzone dla udokumentowania niektorych operacji

Podstawą zapisu

2)

i zdarzen g ospod arc zy ch,
nota księgowa,

3) zestawienie dowodów księgowych sporządzone W celu dokonania W księgach
rachunkowych księgowania zbiorczym zapisem
operacji gospodarczych
o jed nakowym charakterze,

4) wyciąg bankowy
pienięznego'

8.

z

rachunku bankowego wraz

z

załączonymi dowodami obrotu

Dekretacja dowodów księgowych polega na przygotowaniu dokumentów do księgowania,
wydaniu dyspozycji ich zaksięgowania zgodnie z zasadami ustalonymi w zarźądzeniu
Burmistrza Miasta w sprawie Zakładowego Planu Kont'

9. Dekretacja obejmuje

następujące etapy:

1) segregacja dokumentów,

2) sprawdzenie prawidłowościdokumentów, polegające na ustaleniu, czy Są one
podpisane na dowód skontrolowania pod względem merytorycznym, racńunkbwym
oraz czy są akceptowane przez Burmistrza Miasta lub upowaznioną przez niógo
osobę. W przypadku stwierdzenia, ze dokumenty nie były skontrolowane, naleźy
je zwrócić do właściwejkomórki celem uzupełnienia,

3) właściwadekretacja ( oznaczenie sposobu księgowania) polegająca na:

a) umieszczeniu na
b)

c)

dokumentach adnotacji, na jakich kontach syntetycznych
i analitycznych ma byó zaksięgowany,
określeniudaty, pod jaką ma być zaksięgowany,
podpisaniu przez osobę dekretującą'

s3
1.

Wydatki na realizację zadań są dokonywane zgodnie z planem finansowym w ramach
środków pienięznych ustalonych na dany rok budŻetowy.

2.

Zobowiązania są realizowane na zasadach określonychw umowach.

3.

Dokumentacja dotycząca rozliczenia zadania musi być kompletna, czytelnie opisana
spełniająca wymogi okreŚlone dla dowodu księgowego W ań. 21 22 ustawy
o rachunkowości.

4.

Faktury, rachunki lub inne dokumenty spełniające wymogi dokumentu księgowego
przedkładane do rozliczen finansowych powinny byó wpisane do ewidencji wpływu
korespondencji prowadzonej przez sekretariat iopatrzone pieczątkąwpływu zdatą.

5.

Faktury, rachunki powinny byÓ poddane szczegółowej kontroli merytorycznej w danej
Ó rce org an izacyj n ej i zawierać potwierdze n ie
1) dokonania operacji gospodarczej zgodnie jej rzeczywistym przebiegiem,
potwierdzonym prawidłowym opisem dokumentU oraz opatrzonym podpisem osoby
upowaznionej,
2) dokonania sprawdzenia danych zawańych w fakturze (rachunku) za zgodnoŚć ze
stanem faktycznym, zawartą umową lub zleceniem oraz sprawdzenia kompletności
załączonej dokumentacji w postaci protokołu odbioru wykonanych robót i innych
e le m e ntów r ozliczeniowych wyn kaj ący ch z za p isow u m ownych,
3) sprawdzenia terminowości dokonania rozliczenia, 3 W przypadku niedotrzymania
terminu realizacji umowy przystąpienia do naliczania kary umownej,
4) podania prawidłowej klasyfikacji.
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6.

Bez względu na rodzĄ dokumentu nalezy zawsze dąyÓ do tego,
się najkrotszą i najbardziej prostą drogą bez zbędnej zwłoki.

7.

Wszelkie dokumenty będące podstawą dyspozycji Środków pienięznych lub
rzeczowych składników majątku lub powodujące powstanie zobowięań podlegają
sprawdzeniu pod względem merytorycznym i formalno - rachunkowym i tak:
1) sprawdzenie pod względem merytorycznym polega na zasadzie zgodnoŚci wydatku

odbywał

z budŻetem i planem finansowym, legalności,celowości oraz oszczędności.
Sprawdzenia dokonuje pracownik zgodnie z zakresem czynności,

2) sprawdzenie pod względem formalno _ rachunkowym polega na ustalaniu
technicznej prawidłowościsposobu ich wystawienia, stwierdzenia, Że zawierĄą
wszystkie elementy prawidłowego dowodu i dane liczbowe w nim wykazane nie
zawierĄą błęd ow rach u n kowych.
Sprawdzenia dokonuje pracownik księgowoŚci zgodnie z zakresem czynności.

8.

Po sprawdzeniu dowodów pod względem merytorycznym

i

formalno-rachunkowym
podlegają one zatwierdzeniu do wypłaty ( zapłaty ) przez Burmistrza Miasta i Głównego
księgowego.
W razie ich nieobecnoŚci GłÓwnego księgowego dowody księgowe zatwierdza Skarbnik
Miejski.

5

W razie nieobecności Burm istrza.Miasta dowody księgowe
zatwierdzaZastępca
Burmistrza względnie Sekretarz Miasta. '

9'

Procedura dotycząca zamówień publicznych oraz dokumentacja
jest prowadzona
w danej komórce
organizacyjnej.

10' Rozliczenie delegacji krajowych

i zagranicznych pracownicy przedkładają do księgowości
w terminie do 14 dnia po zakonczeniu podiózy'słuzoońei. tym terminie będą przyjmowane wyłącznie z pisemnymó"bg".;e przedłoŻone po
Ęjasnieniem przyczyn

opóŹnienia'

11'Zaliczki jednorazowe winny być.bezwzględnie rozliczone
W terminie do 14dni od daty
pobrania' Nierozliczone W terminie bęoą potrącane
w całości. *yń"grodzenia za pracę'

12'w uzasadnionych przypadkach za zgodą Burmistrza Miasta
istnieje
rozliczenia się z pobranej

mozliwoŚć
zaliczki w termińie p'oznió;s zym, ztym ze-pro
śba
zokreśleniem
terminu rozliczenia i z podaniem przyczyny musi oyćwyraziń"
n" pii'i"'

l3.Rozliczenie
nuzllL;Zenle ryczafiow
uŻywanie_samochodów prywatnych do celow słuzbowych
ryczaftow za uzywanie
za
dany miesiąc przedkładane jest do 5 dnia następnego
nasteoneot miesiąca.
miesian' Rozlicz
Pnzlinzo^i^
enie -r^.^^^
złoŻon" ^]
po
naleznóści
z ńi".ę..'v' opoŹnirenrem.
-'" -s.łióń"1Ju"';;ń';=";;''lJ
lxil",j,"j':":i:1,,1"^*T.'|-ę!:i",-*ypł?t3
m
iesiąc
g
rudzień
g{?:1Ł:"
lesi' o orony*" n"
następnego'

14'Po zakonczeniu realizacji zadania.inwestycyjnego. komó.rka
organizacyjna realizująca
zadanie przedkłada do księgowościdoklń'entlcję ro.ln"żłląći
poniesione nakłady
inwestycyjne celem ujęcia w ewidencji syntetycznej iinality"=nói-'
15'Wszystkie faktury (rachunki) lub inne dokumenty spełniające
wymogi dokumentu
księgowego naleŻy przedkładać do księgowości nie pożniej
niŻ na7 dni przed terminem
zapłaty'

16'PrzedłoŻone dokumenty po Wymaganym terminie zapłaty
będą przyjmowane tylko
z pisemnym wyjaśnieniem przyczyn ópoŻnienia oraz wskazanień
ośooyodpowiedzialnej
za zaistniałą sytu a cj ę.
17'Nieterminowa realizaĄa faktur (rachunkow) moze spowodowaó
naliczenie odsetek
karnych za zwłokę, a tym samym stanowi naruszenie dyscyplińy}in"n.ow
publicznych
tj popełnienie. czy.nu polegającego na dopuszczeniu śibźwłokiW regulowaniu
zobowiązań jednostki sektora finansów publicznycn, po*óou;i."|
ur...uplenie środków
publicznych wskutek zapłaty odsetek za'opoŹnieńi"
* zapłacie'

18'Sprawdzone pod względem merytorycznYm i zakwalifikowane
(rachunki) lub inne dokumenty spełnialące wymogi dowodu do wypłaty faktury
księgowego naleŻy
dostarczyć do księgowości w celu zaksięgóńania jako źooowiązania
do 5 dnia miesiąca
następującego po miesiącu, w którym je wystawiońo'
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19.Po otrzymaniu dokumentów sprawdzonych pod względem merytorycznym, formalnorachunkowym następuje dekretacja polegająca na:
1) naniesieniu odpowiednich kont i klasyfikacji budzetowej
2) określeniu daty, pod jaką dowód ma być zaksięgowany,
3) złoŻenie podpisu osoby dekretującej.

20'Zrealizowane dowody księgowe ujmowane są W ewidencji analitycznej
według klasyfikacji budzetowej.

21. Dokumenty

księgowe ewidencjonowane są

komputerowym.

w

i

syntetycznej

urządzeniach księgowych w systemie

22'Po ujęciu W ewidencji wszystkich dowodow księgowych za okres sprawozda wczy
dokonuje się ich uzgodnienia.

23.Po dokonaniu uzgodnień wewnętrznych księgowośó sporządza
z wykonania budzetu zgodnie z przepisami prawa.

sprawozdania

s4
1.

obrót gotówkowy za pośrednictwem kasy musi byó udokumentowany dowodami
księgowymi, a w przypadku przyjęcia gotowki do kasy na podstawie dowodów wpłat,

oraz czeków gotówkowych. Wszystkie decyzje związane z wykonywaniem dyspozycji
pienięznych winny zmierzac do stosowania obrotu bezgotówLo'egó.
Występowanie obrotu gotówkowego winno byó ograniczone oo minimń.
Transport gotowki z banku do Urzędu oraz z Urzędu do bJnku powinien odbywaÓ się

w sposób gwarantujący pełne bezpieczeństwo przewozonych pieniędzy.
2.

Kasjer moŻe transportować pieszo gotowkę do 10 ooo zł' W celu zapewnienia
bezpieczeństwa gotówki, kasjer Wyposazony został w teczkę posiadającą system

szokująco dŹwiękowy SP-2.
3.

Powyzej kwoty 10 000 zł transpoń gotowki odbywa się w asyŚcie funkcjonariusza
Strazy Miejskiej.

4.

Pomieszczenie, W którym znajduje się kasa dodatkowo jest zabezpieczone w ten
sposób, Że okna zewnętrzne Są okratowane, a drzwi zabezpieczone kratą.
okienko kasowe posiada szybę kuloodporną. Przed kasą zainstalowany jest system
alarmowy, nadzor sprawowany jest przez Biuro ochrony osób i Mienia_ ,,ADSUM,'.
Ponadto pomieszczenie kasowe połączone jest alarmem z pomieszczenijmi Strazy
Miejskiej.

5.

Wszystkie obroty gotówkowe dokonywane przez kasjera muszą być kontrolowane

w sposob szczegółowy:

1)

dokonywanie kontroli przez dzienne zapisy do raportu kasowego sporządzanego
w oparciu o dołączone do niego dokumenty wpłaty i wypłaty,

,7

2)

3)

4)

5)

dowody potwierdzające przyjęcie gotówki do kasy, kasjer zaopatruje je
podpisem oraz pieczątką Urzędu,

SWym

wypłaty z kasy dokonuje się na podstawie dowodów uzasadniających wypłaty,
faktury ( rachunki ) listy płac, delegacje, dowody wypłaty, polecenia wypłaty oiaz na
podstawie innych dowodów wynikających z przepisow szczególnych,

nie stanowią podstawy do wypłaty kopie faktur

(

rachunkow

dowody nieczytelne lub poprawiane w sposob nieprawidłowy,

)

paragony oraz

kasjer odmówi wypłaty jeŻeli dowod jest niekompletny lub nie zatwierdzony do

wypłaty,
6)

wypłaty gotowki z kasy naleŻy dokonaÓ osobie wskazanej
stanowiącym podstawę wypłaty lub innej osobie tylko
upowaznienia, które naleŻy załączyć do dowodu wypłaty.

Przy realizaĄi wypłaty osobom nieznanym kasjer

dowodu osobistego,
7)

winien

w dokumencie
na podstawie
Żądać okazania

kaŻdy dowód wypłaty powinien zawierać klauzulę o treści:

'' kwituję odbior kwoty złotych, słownie złotych, datę, podpis odbierającego,
a jezeli dowodem wypłaty jest lista płac podpis i datę na liściepłac.

W listach płac dla

pracowników mających konta osobiste w bankach, wypłatę
wynagrodzeń realizuje się poprzez przekazanie kwoty netto do wypłaty na konto,
8)

zaliczka na określony cel winna byÓ rozliczona W terminie wskazanym na
dowodzie, jednak nie dłuzszym niz 14 dni, a W przypadku zaliczki stałej nie
pożniej niŻ do 28 grudnia danego roku.
Do rozliczenia zaliczki muszą być dołączone dokumenty uzasadniające
rozliczenie.

6.

7.

Gotówkę, papiery wartościowe oraz druki ścisłegozarachowania naleŻy
przechowywać w kasie ogniotnłałej.

Przechowywanie w kasie gotowki lub innych walorow nie nalezących do Urzędu jest
zabronione. Wyjątek od tej zasady stanowi:
1) gotówka pobrana z kasy zapomogowo - pozyczkowej działającej przy l.)rzędzie,
która moŻe byó przechowywana w formie depozytu,
2) gotÓwka pobierana zgodnie zporozumieniem zawartym z:
a) Enea Operator Sp. o.o
Za}dad obsługi Klienta Poznań

z

b)

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA Wielkopolski oddział obrotu
Gazem w Poznaniu.

System rozliczen wynika
wymienionymi.

z

zawańych porozumień

z

podmiotami wyŻE
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8. Wszystkie wypłaty i wpłaty kasjer ujmuje w przebitkowych raportach

kasowych
według ponizszych zasad:
1) wpisanie do raportów kasowych wszystkich dowodów ( moŻe to byó na podstawie
sporządzonych zestawień wpłat ),

2) wpisanie sum podjętych

3)

z

banku do kasy na podstawie sporządzonego PK,

ujęcie wypłat dokonanych w danym dniu w oparciu o sporządzone zestawienie,

4) ustalenie

i

w danym dniu pozostałoŚciw kasie po zakończeniu przyjmowania wpłat
dokonywania wypłat'

9. Wyzej wymienione operacje dokonywane Są chronologicznie' Dopuszcza
sporządzanie rapońów kasowych zbiorczo za okresy kilkudniowe.

się

10. Rapońy kasowe po uprzednim podpisaniu iwpisaniu ilościdowodów przychodowych
i rozchodowych przekazuje kasjer do komórki księgowości za pokwitowaniem na
kopii rapońu kasowego.

11' Załączone do rapońu kasowego dowody wypłat muszą być zaopatrzone w klauzulę
'' wypłacono dnia '' i podpis kasjera.
12' Prawidłowośó sporządzania rapońow kasowych sprawdza osoba wyznaczona przez
Skarbnika.
W szczególnoŚci ustala się, czy wykazane przez kasjera poszczególne przychody
i rozchody są udokumentowane dowodami kasowymi, czy ziłączone dowooy

kasowe odpowiadają określonymWymogom oraz czy są zaopatrzone ń
odpowiednie klauzule, czy W sposob prawidłowy ustalońo stan gotówki.
Fakt dokonania kontroliwinien byó odnotowany w raporcie kasowym.
Załączniki W postaci dowodów wpłat pracownik księgowości budzetowej po

sprawdzeniu przekazuje pracownikom księgowości podatkowej

zaksięgowania'

Uzgadnianie zapisów księgowych między ewidencją podatkową

a

budzetową następuje bieząco, jednak nie mniej niŻ raz na koniec miesiąca.

.'"l"11

ewidencją

i złoŻona do akt osobowych deklaracja
odpowiedzialności materialnej o treści:'' Przyjmuję do wiadomości, źe
ponoszę materialną odpowiedzialność za powierzone mi pieniądze i inne wartości.
Zobowiązuję się do przestrzegania obowiązujących przepisów w zakresie operacji

13'od kasjera winna byó pobrana

o

kasowych iponoszę odpowiedzialność zaich naruszenie

''.

14.Przekazanie spraw związanych z prowadzeniem kasy innej osobie musi być
dokonane na podstawie protokołu zdawczo - odbiorczego W obecności Skarbnika,
lub osoby przez niego wyznaczonej.
Na koniec roku dokonywana jest inwentaryzaĄa stanu gotowki w kasie.

Nie udokumentowany kasowymi dowodami wypłat rozchód gotowki

traktowany jest jako niedobór kasowy i obciąza kasjera.

z

kasy,

Nie udokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi gotówka W kasie,
traktowana jest jako nadwyzka kasowa, którą to zalicza Się do dochodów
budzetowych.

15. Ustala się zapas gotowki w kasie w wysokości 4 000 zł słownie: cztery tysiące złotych
niezbędnej do prawidłowego funkcjonowania kasy ( wydawanie reszty;.

'l6' Stan kasy na koniec dnia moze przekraczać ustalony zapas o
którym mowa w ust. 15
o kwotę niewypłaconych środków pienięznych pobranych na określonecele.

s5
1.

Ewidencję druków ścisłegozarachowania prowadzi się w księdze druków ścisłego
tej na bieząco dokonuje się przychodów i rozchodow

zarachowania. W księdze

druków.
2.

Ewidencją objęte są następujące druki:
1 ) kwitariu sze przychodowe,
2) bloczki opłaty targowej,
3) czeki gotówkowe,
4) arkusze spisów z natury wydane celem przeprowadzenia inwentaryzacji.

3.

Za prawidłowośózapisów w księdze druków ścisłegozarachowania odpowiedzialnośó
ponosi kasjer.
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1.

2.

Dokumentami obrotu bezgotówkowego są polecenia przelewu, Wezwania do zapłaty,
noty bankowe, wtórniki dokumentów załączone do wyciągów bankowych.

Wezwanie do zapłaty jest zawiadomieniem
natychmiastowym.

o uregulowaniu

zobowiązań w trybie

3. Polecenie przelewu słuzy do pokrycia zobowiązan' Polecenie przelewu sporządza
pracownik księgowościna podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego do zapłaty
dowodu stanowiącego podstawę do zapłaty.

4.

Podpisane polecenia przelewów przekazywane są do banku obsługującego Urząd
Miejski zgodnie z monitoringiem.

5.

Czeki gotowkowe wystawia kasjer w oparciu o zatwierdzone do wypłaty dowody
księgowe ( listy płac, faktury, rachunki, delegacje, noty księgowe i inne dbkumenty
będące podstawą do wypłaty).

KaŻdy czek jest ozna;zony kolejnym numerem oraz numerem

właściwym
rachunku bankowego. Pobierający gotowkę składa go W banku. Do czeku muśzą
być wystawione polecenia księgowania PK. Czeki błędnie sporządzone anuluje się
powzez przekreślenie i zachowanie.
Czeki przechowuje się w kasie. Zabrania się podpisywania czekow in blanco.

l0
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1.

Listy płac sporządza

pracownik księgowościbudzetowej na podstawie
otrzymanych angaŻy umow o pracę lub innych dokumentów mających wpływ na

wysokośćwynagrodzenia w danym miesiącu (zwolnienia lekarskie, wzrost wysługi
lat, nagrody, dodatki i inne) od pracownika zajmującego się sprawami kadrowymi.
2. Listy płac powinny

zawierać następujące dane:

1) okres za jaki obliczono wynagrodzenie,
2) sumę naleŻnego wynagrodzenia brutto z rozbiciem na poszczególne składniki,
3) sumę potrąceń z rozbiciem na poszczególne tytuły,
4) sumę netto do wypłaty,
5) nazwisko i imię,
6) pokwitowanie odbioru, chyba ze wynagrodzenie przekazywane jest na konto
osobiste pracownika.

3.

W listach płac dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń: nalezności egzekucyjnych,
kar pienięznych przewidzianych w ań'10B KP, a takŻe udzielone, a nie rozliczone
w terminie zaliczki' Potrącenia inne mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą na
piśm ie

v,ty

raŻoną przez pracown ika.

4.

Kontrolę merytoryczną wynagrodzeń sprawuje Burmistrz, który wyłącznie podpisuje
Umowy o pracę i ich zmiany, a upowaŻnia Sekretarza do podpisywania list płac pod
względem merytorycznym.

5.

Listy wypłat dla inkasentów sporządza pracownik księgowości budzetowej na
podstawie ewidencji rozliczen prowadzonej przez kasjera. Wysokośćprowizji, jak
rownieŻ termin wypłaty wynika z uchwał Rady Miejskiej.

6.

Po zatwierdzeniu list płac pracownik księgowości dokonuje dalszych czynności
zmierzających do przekazania wynagrodzeń na indywidualne rachunki rozliczeniowo-

oszczędnościowe' Sporządza równiez zbiorcze zestawienie list, na którym
umieszcza klasyfikację budzetową, kwotę brutto, poszczególne rodzaje potrąceń,
kwotę netto do wypłaty oraz naliczenie składek ZUS płaconych przez pracownika,
pracodawcę i na Fundusz Pracy.

Listy płac na gotowkę przekazywane
7.

8.

są do kasy celem

dokonania wypłaty.

Delegacje służbowe podpisuje Burmistrz lub osoba przez niego upowazniona'
Wydane delegacje podlegają wpisowi do ewidencji, ktorej kolejny numer odpowiada
numerowi polecenia wyjazdu słuzbowego. Zlecający wyjazd określana delegacji
rodza1 środka lokomocj i'
Kontrolę merytoryczną w zakresie wyjazdów słuzbowych sprawuje Burmistrz lub
upowazniona przez niego osoba.
Dokumentację w zakresie wypłat Świadczeń zZakładowego Funduszu Świadczeń
Socjalnych przygotowuje Wydział organizacyjny W oparciu o zasady okreŚlone
W Regulaminie ZFSS i przekazuje do realizacji do Wydziału Finansowego.

t1
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1' Zasady stosowania obiegu

i

kontroli dokumentów dotyczących działalnoŚci
inwestycyjnej i remontów nie odbiegają od ogólnie obowiąźująóyirr zasad, które
naleŻy stosowaó podobnie jak w zakresie działalńościpodstawb*"j '
Wykonawcę na roboty inwestycyjne i remontowe naleŻy wybrac w drodze przetargu.
'
Warunki wykonania
byó omowiońe zawańej u'or,fr".
odbiór robót następuje na podstawie protokołu odbioru robót.

winny

2.

w

Po

wykonaniu umowy zleceniobiorca wystawia fakturę. Faktura podlega
sprawdzeniu przez inspektora nadzoru, lub inną osobę posiadającą
odpowiednie uprawnienia, a takŻe sprawdzeniu pod względem merytorycznym
i podlega opisaniu przez osoby odpowiedzialne za dany wydatek zgodnie z

zakresem czynnoŚci.
Tak opisaną fakturę niezwłocznie przekazuje się do księgowości w celu zachowania
terminu płatności'

se
Szczegółowe wytyczne

społecznych oraz ich
i zarządzeniach ZUS.

W

sprawie składek

udokumentowania

zasiłków
zawarte

z

tytułu

SąW

ubezpieczeń
instrukcjach
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1.

Sprawę obiegu dokumentow księgowych w zakresie podatków i opłat reguluje
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 czeruca 2006 roku w sprawie
zasad rachunkowości i planu kont w zakresie ewidencji podatków, opłai i nie
podatkowych naleznościbudzetowych dla organÓw podatkowych jednostek
samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 112, poz'761 z2006 roku)
Do udokumentowania wpłat poza wymienionymi w $ 4 wyŻej wspomnianego
Rozporządzenia słuzą dowody wpłat opracowane przez jedńostkę samorząóu
terytorialnego blankiety trzy odcinkowe zawierające:
1) nazwisko i imię wpłacającego,
2) dokładny adres,
3) rodzaj naleŻności,

4) kwotę wpłaty cyfrą i słownie,
5) numer nakazu,
6) numer i nazwąbanku,
7) odcisk pieczątki Urzędu z datąprzyjęcia do kasy,
8) własnoręczny podpis kasjera.

2.

Dla kazdego rodzaju podatku lub innej naleznościwypełnia się oddzielnie trzy
odcinkowy blankiet wpłaty (1 odcinek dla wpłacającego, 2 pozostają w jednostce ).

12

3. osoby prowadzące ewidencję nalezności zobowiązane są do przestrzegania terminów
płatności.

4' JeŻeli naleznośÓ nie zostanie zapłacona w terminie określonymw decyzji albo
wynikającym z przepisów prawa, naleŻy wysłać do zobowiąźanego upomnienie.

5. Upomnienie nalezy wysłać w terminie do końca miesiąca, po miesiącu w którym
przy padał term n
i

płatności'

s
1.

2.

11

Srodki lnłałeujęte w ewidencji analitycznej wlnny być aktualizowane na bieŻąco, z
uwzględnieniem zmian wynikających z aktualizacji wańoŚci początkowych, zmiany
miejsca uzytkowania, poniesionych kosztów ulepszenia, które 'powo'ou;ą'zwiększenió
wańości uzytkowej środkatnlrałego.
Pod pojęciem ulepszenie nalezy rozumieć:
przebudowę ( poprawę istniejącego stanu, zmianę stanu na inny)

!
2)
3)

rozbudowę

(

powiększenie składników majątku, rozszerienie, rozbudowanie)

rekonstrukcję ( odtworzenie zuŻytych składników majątku)

4) adaptację ( przerobienie, dostosowanie składnikÓw majątku do wykorzystania w
innym celu niz pienłotnie)
5) modernizaĄę ( unowocześnienie środka trwałego)

3.

obieg dowodów Środków trwałych związanych z protokołem przekazania_ przejęcia jest
następujący:
't) Protokół ten stanowi udokumentowanie:
a) w jednostce przekazującej, nieodpłatn e przekazanie środkatnuałego
b) w jednostce otrzymującej, przyjęcie środkatnłałego otrzymanego ńieodpłatnie.

2) Dowod PT wystawia:

a)

b)

c)

Wydział lnfrastruktury, Architektury i Ekologiiw przypadku przekazania- przejęcia
Środkow trwałych pochodzących z zakończonych inwestycji
Wydział organizacyjny W oparciu o decyzję Sekretarz a w przypadku przek azania
Środków trwałych z jednostki lub przyjęcia do jednostki
Wydział Rozwoju Miasta w zakresie mienia komunalnego.

3) Dowód PT wystawiany jest w 3 egzemplarzach:
a) oryginał wraz z załączoną decyzją Burmistrza jest przekazywany do komórki
księgowości

b) pienrusza kopia dla otrzymującego
c) druga kopia pozostaje w dokumentacjiwystawiającego.

4) Dowód PT winien zawierać:
a) pieczątkę wystawcy tj. właściwegoWydziału,
b) numer i datę dowodu,
c) podstawę przekazania środkatnłałego (numer i datę decyzji Burmistrza),
d) nazwę środkatnruałego,
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e)
f)
g)
h)
i)
4.

okreŚlenie jednostki przekazującej i przyjmującej,
wańoŚć początkową i umorzenia,
numer inwentarzowy w przypadku przekazania,
symbol klasyfikacji rodzajowej środkow tnruałych,
podpis przekazującego i otrzymującego.

Dla środków trwałych prowadzona jest w komórce księgowościewidencja syntetyczna
ianalityczna.

Ewidencja syntetyczna prowadzona jest wartościowo a analityczna iloŚciowo-

wańościowa.
5.

Ewidencja prowadzona jest na kańach kontowych środków trurrałych, które to uzgadniane
są z saldem konta ,,środkitruałe''.

6.

Poza przyjęciem środków tnłałych na stan majątku jednostki w zakresie gospodarki

Środkam i trwałymi naleŻy

1) znakowanie środkowtrwałych numerami inwentarzowymi W sposób

i

trwały w miejscu widocznym i łatwo dostępnym,

czytelny

2) zabezpieczenie środkÓw trwałych przed zniszczeniem, uszkodzeniem , kradzieŻą,
3) przechowywanie i eksploatowanie środków trwałych zgodnie z ich przeznaczeniem'
7.

Do pozostałych środków trwałych
się przedmioty o wartości początkowej
(cenie nabycia) nie przekraczĄącej 3^Ąi9za
500 zł i okresie uzytkowania nie przek aczi;ącyń
roku. Pozostałe środkitnłałepodlegają umorzeniu w 100 oń poprzez wpisanie * ńo'lty
w miesiącu przyjęcia ich do uzywania.

8.

Ewidencję pozostałych środków tnłałychprowadzi Się na kontach syntetycznych
i analitycznych - w księdze inwentarzowej z podziałem na grupy.
Uzgodnień kaŻdorazowo dokonuje się w okresach bilansu, sprawozd ań oraz przed

inwentaryzacją.
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1.

2.

Dowody likwidacji środka tnłałegostanowią udokumentowanie kaŻdorazowej

likwidacji środkabez względu na powód likwidacji
Dowód LT wystawiany

1) oryginał wraz

2)
3)

2)
3)
4)
5)

zuŻycie, sprzedaz, kradzieŻ j

jest w 3 wykonaniach w oparciu o komisyjny

z

protokół likwidacji:

zatwierdzonym protokołem komisji likwidacyjnej środkatnłałego
dla komórki księgowości,
pienrusza kopia dla uzytkownika, na którego stanie był dany środektrwały,
druga kopia pozostaje w dokumentacjiwystawiającego.
winien zawierac:
pieczątkę wystawcy,
numer idatę dowodu,
nazwę Środka tnłałego,
numer inwentarzowy,
orzeczenie Komisji Likwidacyjnej ijej podpisy.

3. Dowód LT

1)

(

I4
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1. lnwentaryzację składników majątkowych przeprowadza się zgodnie z przepisami
rozdziału 3 ustawy o rachunkowości oraz zgodnie z iństrutcją inwentaryzacyjną.
2. Arkusze spisu z natury, zestawienia

inwentaryzacyjne sprawdza Wznaczony przez
Skarbnika pracownik księgowości, a następnie zatwierdza Burmistrz.
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1'

W celu zapewnienia skuteczności działania kontroli ustala się następujące zasady:
1) Żadna działalnośÓ finansowo - gospodarcza
powodująca skutki fińansowe
moŻe być dokonana -lub podjęta bez ' dyspozycji Burmistrza
i bez uzgodnienia z Głównym księgowym i Skarbnikiem.
W razie nieobecnoŚci Burmistrza, dyspozycję moze wydaó osoba przez niego
upowazniona,
2) podejmowane decyzje muszą byó zgodne uchwalonymi planami ( budzet
i plany finansowe ) oraz
cytowanymi
wstępie przepisami,
takŻe
przep isam i szczegołowym i dotyczącym i poszczeg ó nych dziedzi n'
Ponadto planowane wydatki muszą być celowe i oszczędne, a ich realizacja
winna przebiegaÓ zgodnie z ustawą - Prawo zamÓwień publicznych.

nie

z
na

z

a

l

2. Kontrola obejmuje procesy związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem
środków p u bl icznych oraz gospoda rowan iem m ien iem.

3. Kontrola sprawowana jest w postaci:

1)

kontroli wstępnej która ma na celu zapobieganie niepoządanym lub
nielegalnym działaniom. Kontrola wstępna obejmuje W szczególności badanie
projektÓw umÓw, porozumień i wszelkich innych dokumentów powodujących
powstanie zobowiązan,
Kontrola wstępna obejmuje rowniez środki pienięzne. Pracownik, któremu
powierzono prowadzenie kasy, sprawdza zgodnośÓ gotówki w kasie z rapońem

kasowym.

2)

kontroli biezącej - która polega na badaniu czynności i operacji w toku
ich wykonywania w celu stwierdzenia, czy przebiegają one prawidłowo. Kontrola
bieŻąca obejmuje równiez badanie rzeczywistego stanu rzeczowych i pienięznych
składników majątkowych oraz prawidłowośćich zabezpieczenia przed kradzieŻą,

zniszczeniem, uszkodzen iem i

3)

-

i

n

nym i szkod am

i,

kontroli następnej
która polega na badaniu stanu faktycznego idokumentow
odzwiercied lających czyn nościj uz dokonane.
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4. Kontrola ma na celu:

1)
2)

badanie zgodności kazdego postępowania z obowiązującymi aktami prawnymi,
badanie efektywnoŚci działania i realizaĄi zadan,
3) badanie realizaĄi procesów gospodarczych, inwestycyjnych i innych rodzĄow
działalnościprzez porownanie ich z planem, normami oraz wykrywanie
odchyleń i nieprawidłowoŚciw realizacji tych zadań,
4) ujawnianie niegospodarnego działania, marnotrawstwa mienia społecznego
oraz ustalanie osób odpowiedzialnych za ich powstanie,
wskazanie
sposobów iśrodków umozliwiających likwidację nieprawidłowości.
5)

5.

Badania i oceny naleŻy dokonywać w zakresie celowości, gospodarności, rzetelności
i legalności działania oraz sprawności organizacji pracy.
Wstępna ocena celowościdokonywana jest przez kierownika wydziału lub

upowaznionego

przez niego pracownika będącego dysponentem

publicznych w ramach ustalonych planÓw finansowych i polega na ustaleniu:

środków

1) związku pomiędzy wydatkiem poprzedzonym zaciągnięciem zobowiązania,

a

realizaĄą zadan objętych p lanem.
Wydatek celowy to wydatek niezbędny do wykonania zadania wynikający z planu
finansowego urzędu jednostki samorządu,
2) adekwatności zamierzonego wydatku do spodziewanego efektu.

Wstępna ocena zaciągnięcia zobowiązania i dokonania wydatku dokumentowana
jest adnotacją kierownika wydziału lub upowaznionego pracownika na właściwym
dokumencie Źródłowym W rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września1994
roku o rachunkowoŚci ( Dz' U. z 2009 roku Nr 152 poz' 1223 z poŹniejszymi
zmianami ) poprzez opisanie zdarzenia gospodarczego oraz stwierdzeniem
wykonania zadania w ramach realizowanego planu finansowego.
Dowodem dokonania wstępnej kontroli przez głównego księgowego jest sprawdzenie
zgodności operacji gospodarczej z planem finansowym, sprawdzenie kompletnoŚci
dokumentow i złoŻenie podpisu na dokumencie księgowym'
Podpis oznacza, Że nie zgłasza zastrzeŻeń do przedstawionej przez właściwych
rzeczowo pracowników oceny prawidłowościmerytorycznej tej operacji i jej zgodności
prawem,
kompletności formalno
rachunkowej prawidłowości
rzetelnościdokumentow, a ewentualne zobowiązania wynikające operacji
mieszcząsię w planie finansowym jednostki, a nadto czy Są zabezpieczone Środki na
pokrycie zobowiązan.

z
i

do

i

-

z

6. Za zorganizowanie

i prawidłowe funkcjonowanie systemu kontroli odpowiedzialny
jest Burmistrz Miasta.
Burmistrz odpowiedzialny jest równieŻ za naleŻyte wykorzystanie wyników kontroli.

7

'

Czynności kontrolne w zakresie swoich uprawnień wykonują kierownicy wydziałów,
Sekretarz i Skarbnik jak równiez pozostali pracownicy zobowiązani do wykonywania
kontroli.
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8.

Poszczególne wydziały jak i stanowiska pracy zobowiązane są do kontroli
dokumentów dotyczących operacji gospodarczych z zakresu iclr właściwoŚci
rzeczow€1'

9. Za właściwądekretację dokumentów odpowiadają pracownicy Wydziału Finansowego,

atakŻe osoby upowaznione do opisu dokumentu pod względem merytorycznym'
Dekretacja polega na;
1) wpisaniu symboli kont, gdzie dany dowod winien być zaksięgowany syntetycznie,
2) wpisaniu klasyfikacji budzetowej w celu prawidłowego zaksięgowania dowodu w
analityce,
3) okreŚleniu daty, pod jaką ma byÓ zaksięgowany,
4) podpisaniu przez Głównego księgowego i Burmistrza Miasta dowodu do realizacji.
W celu zmniejszenia pracochłonnościdekretacji mozna stosować pieczątkę
z odpowiednimi rubrykami.

10' Kontrola bieząca polega na badaniu czynności ioperacji w toku ich wykonywania,
czy przebiegają prawidłowo. Kontrole prowadzone są przez pracowników
odpowiedzialnych rzeczowo za wykonywan ie zawartych umów, porozum ień.
Nadto pracownicy Wydziału Finansowego prowadzą codziennie kontrolę wyciągÓw
bankowych. Kontrola polega na sprawdzaniu załącznikow do wyciągów, -czY
wszystkie załączniki zostały dołączone, czY dokonane operacje są zgodne z
dyspozycją jednostki, czy prawidłowo obciązony został dany rachunek bankowy'
Sprawdza się, czy wszystkie załączniki dotycząjednostki. W przypadku stwieidzenia
n iezg od nościn a lezy niezwłoczn ie zawiad om iÓ ba n k.

Pracownicy Wydziału Finansowego prowadzą kontrolę

rozrachunków.
zobowiązan,
społecznych,

na badaniu kont analitycznych nalezności i
publiczno prawnych: z zakładem ubezpieczeń

Kontrola polega

rozrachunków
z urzędami skarbowymi, z pracownikami i inne.
'1 1

. Kontrola bieŻąca majątku tnłałego polega na:

1)

2)

3)
12'

-

dokonaniu zakupu środkatnłałego pracownicy merytoryczni odpowiedzialni
za dany wydatek,
ewidencji analitycznej oraz prawidłowośÓ naliczenia umorzenia
pracownik
księgowości,
przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie
instrukcją inwentaryzacyjną.

-

z

Kontrola gospodarowania środkamipienięznymi w kasie:
1) za stan gotówki i za prawidłowośćoperacji kasowych odpowiada pracownik,
któremu powierzono prowadzenie kasy
ktory podpisał zobowiązanie
o odpowiedzialności materialnej. PrzĄęcie kasy kaŻdorazowo odbywa się
protokolarnie z podpisem osoby przekazującej i przejmującej.
2) kasjer przyjmuje tylko do realizacji dokumenty kompletne to znaczy sprawdzone
pod względem merytorycznym, rachunkowym i zatwierdzone do wypłaty.
3) kasjer sprawdza na koniec kazdego dnia stan gotÓwki w kasie z raportem
kasowym.
4) zgodnie z zakresem czynności osoba wyznaczona przez Skarbnika dokonuje
kontroli kasy, a fakt ten potwierdzaw raporcie kasowym.
5) inwentaryzaqę kasy przeprowadza się zgodnie z instrukcją inwentaryzacyjną.

i
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13' W toku kontroli W razie stwie'rdzenia nieprawidłowościnalezy
je
' wyeliminować poprzez dokonanie uzupełnień dokument,Ów,'ńgĘonieniezwłocznie
odmawi;.i;
podpisu
tych dokumentów.

Jezeli stwierdzi się, Że dokumenty są

nierzetelne, fakt ten zgłasza
Burmistrzowi, który podejmuje decyzję w śprawie dalszego postępowania. się

14' W razie ujawnienia w toku kontroli:zynY mającego cechy przestępstwa,
kontrolujący
niezwłocznie zawiadamia o tym. Burmistrzó,-jal
=nałzp,ecza dokumenty
i przedmioty stanowiące dowo_d przestępstwa. 19ynież
W kazdyń
wlipaotu ujawnienie
czynu, o którym wyŻe1mowa, Burmistrz po niezwłocznym'zawiadomieniu
organów
powołanych do ścigania przestępstw obowiązany jest:

1) ustalić jakie warunki

i

okoliczności umozliwiły dokonanie przestępstwa lub

sprzyjały jego popełn ien u,
i

2) zbadać, czy przestępstwo wiąze się z zaniedbaniem obowiązków
'
osoby powołane do wykonywania tyóh

czynności,

kontroli przez

3) wyciągnąć na podstawie wyników przeprowadzonej kontroli konsekwencje
słuzbowe,

4) przedsięwziąc.środki organizacyjne.zmierzające do zapobiezenia w przyszłości
powstaniu
podobnych zaniedb ań, zdarzeń
5) wystąpió do sądu z powodztwem cywilnym o naprawienie szkody majątkowej
przeciwko osobom bezpośrednio winnym powstania szkody
oraz przeciwko
osobom winnym zaniechania obowiązku śprawowania skutecznej kontroli.

s15
1'

Dokumenty księgowe przechowuje się w siedzibie jednostki'

2' Archiwizowanie dokumentów polega na

kompletowaniu zbiorów dokumentów z
poszczególnych okresów. Dokumenty składa się w teczki, skoroszyty,
segregatory
zgodnie z numeracją. Zbiory dokumentów powinnv ove oznaczone nazwąjednostki
organizacyjnej oraz symbolem kwalifikującym zbior do odpowiedniei "Lat"goiii

archiwalnej.

3. Przekazanie akt do archiwum odbywa się na podstawie protokołu zdawczo odbiorczego sporządzanego W 2 egzemplirzach, z których
;eoen pozostaje
W archiwum, a drugi w księgowości.
4' Kategorie archiwalne

i

okresy przechowywania dokumentów określają
aktualnie obowiązujące przepisy rozporz ądzenia Prezesa Rad/ lvlini'tro*
* .pr"*ió
instrukcji kancelaryjnej.

5' ochrona danych z ksiąg rachunkowych sporząd zanych za pomocą komputera podlega
szczegÓlnym Wymogom określonym w ustawie o rachunkowości.
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