zARzĄDzENlE NR 1 05/201 1
BURMSTRZA MlAsTA WĄG RoWcA
z dnia 5 września2011 r.
w sprawie powierzenia obowiązków i odpowiedzialności Skarbnikowi Miejskiemu

Na podstawie ań. 53 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r' o finansach publicznych
(Dz. U. z 2Oo9 r. Nr 1 57, poz. 1240 z pożn. zm.l)) powierzam Skarbnikowi Miejskiemu
prowadzenie rachunkowoŚci, okreŚlam zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz
wynikające z powierzenia prowadzenia rachunkowoŚci budzetu obowiązki i uprawnienia,
według zasad określonychw $ 1 niniejszego zauądzenia'

s 1. 1. Do obowiąkow Skarbnika Miejskiego nalezy:
prowadzenie
rachunkowości zgodnie z obowiązującymi przepisami
1)
polegające zwłaszcza na.

i

zasadami,

a)

5)

zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów,
b) biezącym i prawidłowym prowadzeniu księgowości i sprawozdawczości w sposób
umozliwiający:
- term now e przekazywanie rzetel nych nformacj i ekonom cznych,
- prawidłowe i term nowe dokonywan ie rozliczeń fi nansowych
c) nadzorowaniu całoksztaftu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez
poszczeg Ól nych pracown ków Wydziału Fi nansowego
obowiązującymi zasadami,
prowadzenie gospodarki finansowej jednostki zgodnie
poleg ające zwłaszcza na''
a) wykonywaniu dyspozycji Środkami pienięznymi zgodnie z pzepisami dotyczącymi
zasad wykonywania budzetu, gospodarki Środkami pozabudŻetowymi innymi
środkamibędącymi w dyspozycji jednostki,
b) zapewnieniu pod względem finansowym prawidłowościzawieranych umów przez
jednostkę,
c) przestrzeganiu zasad razliczen pienięznych i ochrony wańoŚci pienięznych,
d) zapewnieniu terminowego ściągania nalezności i dochodzenia roszczeń spornych
oraz spłaty zobowiązań;
finansowych
dokonywanie wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych
z planem finansowym;
dokonywanie wstępnej kontroli kompletności rzetelności dokumentow dotyczących
operacji gospodarczy ch i finansowych
zatwierdzanie do wypłaty dowodów księgowych.

2.

Do obowiązkÓw Skarbnika Miejskiego, oprócz obowiązków okreŚlonych w ust. 1, naleŻy

i

i

i

i

2)

;

i

;

z

i

3)

4)

1

)

i

i

;

równiez:
dokonan ie ko ntroli wstę pnej, oznaczającej Że:

a)

nie zgłasza zastrzeŻeń do przedstawionej przez właściwychrzeczowo pracowników
oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji ijej zgodności z prawem,
b) nie zgłasza zastrzeŻen do kompletności formalno-rachunkowej rzetelności
i prawidłowościdokumentow dotyczących danej operacji,
c) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz Że
jednostka posiada Środkifinansowe na ich pokrycie;
Skarbnik Miejski w razie ujawnienia:
a) nieprawidłowości formalno-rachunkowych dokumentu, zwraca go właściwemu
rzeczowo pracownikowi w celu ich usunięcia,
b) nierzetelnego dokumentu lub dokumentu, w którym została ujęta nielegalna operacja
gospodarcza lub zobowiązanie nie mające pokrycia W planie finansowym'
ż wyjątkiem przypadkow dopuszczonych w przepisach, odmawia jego podpisania;

i

2)

,|zmianydowymienionej ustawyzostałyogłoszonewDz.U'z2010Nr28,poz'146,Nr96,poz.620,Nr123,poz.835'
152, poz. '1020, Nr 238, poz. '1578, Nr 257 ,

poz 1726

Nr

3)

odmowa podpisania przez Skarbnika Miejskiego dokumentu poddanego przez niego do

kontroli wstępnej lub bieŻącej wstrzymuje realizację operacji gospodarczej, ktorej
dokument dotyczy, informując jednocześnie na piśmiekierownika jednostki o odmowie
podpisania podając przyczyny nie podpisania;
4) kierownik jednostki moŻe wstrzymaÓ realizację zakwestionowanej operacji albo wydac
polecenie jej realizaĄi w formie pisemnej;
5) w razie gdy wykonanie polecenia kierownika jednostki stanowiłoby przestępstwo lub
wykroczenie, Skarbnik Miejski jest obowiązany powiadomiĆ o tym organy powołane do
ścigania przestępstw;
jeżóIi
kierownik jednostki wyda polecenie realizacji zakwestionowanej operacji, Skarbnik
6)jednostki
Hrlieist<i niezwłocznie zawiadamia o tym w formie pisemnej organ stanowiący
u
n
kową.
samorząd u terytorial ne go oraz Reg ionalną lzbę obrach
3. W celu realizacji swoich zadan Skarbnik Miejski ma prawo:
1)

2)
3)'

wnioskowaÓ o określenie trybu, według ktorego mają być wykonywane przez inne
komorki organizacyjne prace niezbędne do zapewnienia prawidłowościgospodarki
finansowej;
Żądać od kierowników jednostek organizacyjnych udzielenia W formie pisemnej
niózbędnych informacji i wyjaśnień,jak równiez udostępnienia do wglądu dokumentów i
wyliczeń będących Źrodłem tych informacji iwyjaśnień;
występowaÓ do kierownika jednostki z wnioskiem o przeprowadzenie kontroli
ońreślbnych zagadnień, które leŻąw zakresie działania Skarbnika Miejskiego.

$ 2. Traci moc

Zarządzenie Nr 203/2007

z

dnia 31 grudnia 2007 r. w sprawie

powierzen ia obowiązków i od powiedzial nościSkarbni kowi

M

iejskiem u.

podjęcia.
$ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem

ż. Stanisła

