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Zarządzenie Nr 6tzaat
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia l?lipca 2001 roku
w sprawie instrukcji obiegu i kontroli dokumentÓw finansowo
materiałowej

-

księgowych i gospodarki

Na podstawie ustawy z dnla 29 września1994 roku o rachunkowo ścil Dz. U. Nr 121
poz.591 z pÓźniejszymi zmianami / dla zapewnienia prawidłowego obiegu i kontroli
dokumentów księgourych oraz gospodarki materiałowej wprowadza się:
,, lnstrukcję obiegu i kontroli dokumentÓw finansowo - księgowych i gospodarki
materiałowej ,, w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu stanowiącą załącznik do niniejszego
Zarządzenia.

,

s1
Zobowiązuje się pracowników odpowiedziżlnych za gospodarkę finansowo _ księgową i
ewidencję środków rzeczowych araz wszystkich uzytkowników tych środków do ścisłego
stosowania przestrzegania ,,lnstrukcji obiegu kontroli dokumentów finansowo
księgowych i gospodarki materiałowej''
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Traci moc Zarządzenie Nr 2/2000 Burmistrza Miasta Wągrowca z dnia 3 stycznia 2000
roku w sprawie instrukcji dotyczącej obiegu i kontroli dokumentÓw.

s3
Zarządzenie wchodziw zycie z dniem 1 sierpnia 2001 roku.

Załącznik
da Zarządzenia Nr 6 nool
Burmistrza Miasta Wągrowca
z dnia l2lipca 2001 roku

INSTRUKCJA

w sprawie obiegu i kontroli dokumentów finansowo _ księgowych
i gospodarki materiałowej
w Urzędzie Miejskim w Wągrowcu

l. CzęśćogóIna
Księgowośćw Urzędzie Miejskim w Wągrowcu prowadzona jest w oparciu o,, Zakładowy
plan kont,,

ll. częśćszczegółowa
s1

1'

2'

Podstawą gospodarki finansowej Urzędu jest uchwalony budzet przez Radę Miejską
Wągrowca, oraz plany finansowe z ewentualnymi zmianami w ciągu roku'
Do dysponowania środkami pienięznymi upowaznione są osoby wskazane na karcie
wzorów podpisÓw.

s2
Dla sprawnego przebiegu kontroli i prawidłowego obiegu dokumentów ustala się osoby
odpowiedzialne za prawidłową realizację postanowień niniejszej instrukcji według wykazu
określonegow s 17 niniejszej instrukcji.
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1.

W celu

zapewnienia skuteczności działania kontroli wewnętrznej ustala się

następujące zasady.

al Żadna działalnośćfinansowo - gospodarcza powodująca skutki finansowe
nie może być dokonana lub podjęta bez dyspozycji Burmistrza

uzgodniona z Skarbnikiem.
W razie nieobecnościw imieniu Burmistrza dyspozycje może wydaĆ osoba przez
niego upoważniona, a w razie nieobecności Skarbnika osoba wskazana na
karcie wzorów podpisów.
b/ podejmowane decyzje muszą być zgodne z uchwalonymi planami / budzet i plany
finansowe loraz
cytowanymi na wstępie przepisami,
tal<ze przepisami
szczegółovyymi dotyczącymi poszczególnych
Ponadto planowane
wydatki muszą być celowe i oszczędne'
Kontrola wewnętrzna:
al bieŻąca polega na badaniu czynnościi operacji w toku ich wykonywania
polega na zbadaniu stanu faktycznego i porównaniu z dokumentami
b/ końcowa
3. W razie stwierdzenia nieprawidłowości halezy niezwłocznie je wyeliminowaĆ poprzez
dokonanie uzupełnień dokumentów, względnie odmawia się podpisu tych
dokumentów.
Jezeli stwierdzi się, ze są nierzetelne fakt ten zgłasza się Burmistrzowi, który
podejmuje decyzję w sprawie dalszego postępowania.

z

dziedzin'
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1.

2.

Dowodami księgowymi stwierdzającymi fakt dokonania operacji gospodarczej są
ogólnie stosowane formularze faktur /rachunkÓ# dokumentujące zakupy składników
majątku i usług, a talże noty księgowe, dowody wpłat itp. oraz dokumenty jako
dowody zewnętrzne i wewnętrzne - polecenia księgowania, rapońy kasowe,
polecenia wyjazdu służbowego,zestawienia dowodów księgowych sporządzane do
zapisów zbiorczych, listy płac, dowody przyjęcia i przekazania składników majątku,
polecenia wypłaty w zakresie zwrotu nadpłaty podatków, lub innych należności'
Faktury, rachunki winny być opatrzone datą wpływu do Urzędu, arazwpisane do
ewidencji korespondencji, a następnie przekazane do pracownikow merytorycznie
odpowiadających za irh realizację zgodnie z uchwalonym budżetem, celem opisania'
Tak opisane faktury / rachunki / winny byĆ przekazane do księgowości.
Bez względu na rodzaj dokumentu należy zawsze dąŻyć do tego, aby obieg odbywał
się najkrÓtszą i najbardz|ej prostą drogą.
W sprawdzaniu dokumentów bierze udział szereg pracowników poszczególnych
Wydziałów, toteż osoby te zobowiązane są skrócić czas kontroli danego dokumentu
do minimum.

Wszelkie dokumenty będące podstawą dyspozycji środków pienięznych lub
rzeczorych składników majątku lub powodujące powstanie zabowięań podlegają

sprawdzeniu pod względem merytorycznym i pod formalno - rachunkowym i tak:
sprawdzenie pod względem merytorycznym polega na zasadzie zgodności
wydatku
budżetem / planem finansowym
legalności,celowości oraz
oszczędności.
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4.

Sprawdzenie dowodu pod względem merytorycznym należy do pracownika
odpowiedzialnego za określoną działalnośćpoprzez opis wykonanej usługi,
zakupu i złożenia podpisu według wykazu osób upoważnionych do sprawdzenia
operacji gospodarczych pod wzg lędem merytorycznym.
o sprawdzenie pod względem formalno - rachunkowym polega na zbadaniu
zgodności w zakresie kompletnościi zgodnościrachunkowej'
Czynności tych dokonuje pracownik księgowości'
Po sprawdzeniu dowodów pod względem merytorycznym i formalno
rachunkowym podlegają one zatwierdzeniu do wypłaty t zaflaty l przez Burmistrza i
Skarbnika, E W razie ich nieobecności przez osoby upoważnione na karcie wzorów
podpisów'

s5
Dowód księgowy sporządza się w języku polskim. Dowód może byĆ sporządzony
również w języku obcym jezeli dotyczy to operacji z kontrahentem zagranicznym,
ale wówczas należy dołączyć załącznik sporządzony w języku polskim.
Jezeli w dowodzie księgowym podane jest wartościoweokreślenie operacji
gospodarczej tylko w walucie obcej, nalezy sporządzić załącznikzawieąący
przeliczenie na walutę polską po obowiąującym kursie waluty obcej.
2. Dowody księgowe winny być wystawiane w sposób staranny, czytelny i tnvały.
Podpisy na dowodach składa się odręcznie. Dane dowodów księgowych nie mogą
byćzamazywane, przerabiane, wycierane, lub usuwane w inny sposób.
3. Błędy w dowodach księgowych nalezy poprawić poprzez skreślenie niewłaściwie
napisanego tekstu lub liczby i wpisane wyżej tekstu lub liczby właściwej.
Skreślenia dokonuje się w taki sposób, aby można było odczytać tekst lub liczbę
pierwotną. Poprawka tekstu lub liczby w dowodzie księgowym powinna być
zaopatrzona w podpis lub skrót podpisu osoby dokonującej poprawki.
Zasady te majązastosowanie wyłącznie do dowodów księgowych, dla których nie
został ustalony przepi sam i szczegółowym i zakaz dokonywan a jakichkolwi ek
poprawek.
L
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1' Za prawidłowy dowód uwaza się dowód księgowy:
al stwierdza1ący fakt dokonanego przebiegu operacji

o
.
o
o
.

gospodarczej zgodnie z jej
rzeczywistym przebiegiem i zawierĄący co najmniej:
określeniewystawcy nazwa, nazwisko i adres uczestniczącego w operacji
gospodarczej, której dowód dotyczy
datę wystawienia dowodu,
także datę lub okres dokonanej operacji
gospodarczej, której dowod doty czy
przedmiot i wańośĆoperacji gospodarczĄ oraz ilościowe jej określenie,jeżeli
operacja ta jest wymierna w jednostkach naturalnych
inne dane określonew odrębnych przepisach, jako warunek prawidłowości
określonego rodzaju dowodu

a

podpisy osÓb odpowiedzialnych za dokonanie operacji gospodarczej
udokumentowanie, podpisy pod względem merytorycznym, formalno

jej

rachunkowym, oraz zatwierdzony przez Burmistrza i Skarbnika lub osoby przez
nie upoważnione

5

bl

oznaczenie numerem W sposób pozwalający na powiązanie go z dokonanymi na
jego podstawie zapisami
c/ gdy jego treśćjest pełna' czytelna i zrozumiała.
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1.

obrÓt gotówkowy za pośrednictwem kasy musi być udokumentowany dowodami
księgowymi, a w przypadku przyjęcia gotowki do kasy na podstawie dowodów wpłat,
or az czeków gotówkolvych.
Wszystkie decyzje związane z wykonywaniem dyspozycji pienięznych winny
zmierzać do stosowania obrotu bezgotówkowego. Występowanie obrotu
gotÓwkowego winno byÓ ograniczone do minimum.

Wszystkie obroty gotówkowe dokonywane przez kasę muszą być kontrolowane w
sposób szczegółowy:
a/ dokonywanie kontroli przez dzienne zapisy do rapońu kasowego sporządzanego
w oparciu o dołączone do niego dokumenty wpłaty i wypłaty,
bl dowody potwierdząące przyjęcie gÓtowki do kasy, kasjer zaopatruje je swym
podpisem araz pieczątką U rzędu
c/ wypłaty z kasy dokonuje się na podstawie dowodów uzasadniających wypłaty,
faktury / rachunki l listy płac, delegacje, dowody wypłaty, polecenia wypłaty
zwrotów - nadpłaty oraz innych dowodów wynikających z przepisów szczególnych
d/ nie stanowią podstawy do wypłaty kopie faktur l rachunków / paragony oraz
dowody nieczytelne lub poprawiane w sposób nieprawidłowy
e/ kasjer odmÓwi wypłaty jezeli dowód jest niekompletny lub nie zatwierdzony do
wypłaty
fl wypłaty gotówki z kasy naleŻy dokonać osobie wskazanej w dokumencie
stanowiącym podstawę wypłaty lub innej osobie tylko na podstawie upowaŻnienia,
które należy załączyc do dowodu wypłaty.
Przy realizacji wypłaty osobom nieznanym kasjer winien Żądac okazania dowodu
osobistego.
g/ kazdy dowod wypłaty powinien zawierać klauzulę o treści:
'' kwituję odbiór kwoty złotych, słownie złotych, datę, podpis odbieĘącego, 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 paprzez przekazanie kwoty netto do wypłaty na konto
hl podstawąwypłaty w kasie jest równiez wypełniony i zatwierdzony odcinek
polecenia wyjazdu służbowego, względnie wniosek o zaliczkę'
Zaliczka na określonycel winna być rozliczona w terminie wskazanym na
dowodzie, a W przypadkuzaliczki stałej nie pÓźniej niz do 28 grudnia danego roku.
Do rozliczenia zaliczki muszą być dołączone dokumenty uzasadniające
rozliczenie.

2.

Gotowkę, znaki, papiery wańościowe oraz druki ścisłegozarachowania należy
przechowywaÓ w kasie ogniotrwałej' Kasa powinna mieć pomieszczenie należycie

zabezpieczone.

3.

Przechowywanie w kasie gotówki lub innych walorów nie należących do Urzędu jest
zabronione' Wyjątek od tej zasady stanowi:
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gotÓwka pobrana z kasy zapomogowo - pożyczkowej działającej przy Urzędzie, która
może być przechowywana w formie depozytu,
gotówka pobierana zgodnie z porozumieniem zawańym w dniu 2 stycznia 2001 roku

z Energetyką Poznańską
Wszystkie wypłaty i wpłaty kasjer ujmuje w przebitkowych rapońach kasowych
Według ponizszych zasad:
wpisanie do rapońów kasowych wszystkich dowodów / może to być na podstawie
sporządzonych zestawień wpłat l
wpisanie sum podjętych zbanku do kasy na podstawie sporządzonego PK
ujęcie wypłat dokonanych w danym dniu w oparciu o sporządzone zestawienie
ustalenie w danym dniu pozostałościw kasie po zakończeniu przyjmowania wpłat i

dokonywania wypłat.
wymienione operacje dokonywane są chronologicznie'
Wyżej
5.
Dopuszcza się sporządzanie rapońów kasowych zbiorczo za okresy kilkudniowe.
6. Raporty kasowe po uprzednim 'podpisaniu i wpisaniu ilościdowodów przychodowych
i rozchodoYyych przekazuje kasjer do komórki księgowościza pokwitowaniem na
kopii rapońu kasowego.
Załączone do raportu kasowego dowody wypłat musząbyć zaopatrzone w klauzulę
'' wypłacono dnia '' i podpis kasjera'
7. Prawidłowośćsporządzania rapońów kasowych sprawdza osoba Wyznaczona przez
Skarbnika' W szczególności ustala on, czy wykazane przez kasjera poszczególne
przychody i rozchody sąudokumentowane dowodami kasowymi, czy załączane
dowody kasowe odpowiadająokreślonym wymogom oraz czy są zaopatrzone w
odpowiednie klauzule, czy W sposÓb prawidłowy ustalono stan gotówki'
Załączniki w postaci dowodów wpłat pracownik księgowości budzetowej po
sprawdzeniu przekazuje pracownikom księgowości podatkowej celem zaksięgowania.
Uzgadnianie zapisów księgowych między ewidencją podatkową a ewidencją
budżetowąnastępuje bieząco, jednak nie mniej niŻraz na koniec miesiąca.
8. od kasjera winna być pobrana i złożonado akt osobowych deklaracja o
odpowiedzialności materialnej o treści:
'' Przyjmuję do wiadomości,że ponoszę materialnąodpowiedzialność za powierzone
mi pieniądze i inne wańości.
Zobawięuję się do przestrzegania obowiąujących przepisów w zakresie operacji
kasowych i ponoszę odpowiedzialnośćza ich naruszenie ''
9. 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 inwentaryzacja stanu gotówki w kasie'
Nie udokumentowany kasowymi dowodami wypłat rozchód gotówki z kasy,
traktowany jest jako niedobÓr kasowy i obciąa kasjera.
Nie udokumentowana przychodowymi dowodami kasowymi gotówka w kasie,
traktowana jest jako nadwyżka kasowa, którą to zalicza się do dochodów
budzetowych.
:
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Wypłacenie należnościna podstawie zatwierdzonych dowodów może być realizowane
na pomocą czeków gotówkowych bezpośrednio z rachunku bankowego.
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1.

2'
3.

Dokumentami obrotu bezgotówkowego są polecenia przelewu - pobrania, wezwania
do zapłaty, noty bankowe, Mórniki dokumentów załączone do wyciąów bankowych.
zapłaty jest zawiadomieniem
uregulowaniu
trybie
Wezwanie
natychmiastowym
Polecenie przelewu - pobrania słuzy do pokrycia zobowiązan. Polecenie przelewu
sporządza pracownik księgowości na podstawie sprawdzonego i zatwierdzonego do
zapłaty dowodu stanowiącego podstawę do zapłaty'
Treśćpolecenia przelewu winna zawierać:
(1avł,tĄi numer rachunku zleceniodawcy
kwotę, która ma być przelana
fi€|ZWQ i numer rachunku bankowego wierzyciela
krotką informację o regulowanym zobowiązaniu / np. nr f-ry, z dnia /
datę wystawienia
podpisy osób uprawnionych
Podpisane polecenia przelewów przez osoby upowaznione na karcie wzorów
podpisów przekazywane są do banku finansującego zgodnie z monitoringiem.

o

do
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W przypadku złożenia jednorazowo więcej niż dwa przelewy należy spoządzić
zbior cze zestawi en e prze lewów.
i

gotówkowe wystawia kasjer w oparciu o zatwierdzone do wypłaty dowody
księgowe / listy płac, faktury, rachunki, delegacje, noty księgowe i inne dokumenty
będące podstawą do wypłaty' /
KaŻdy czek jest oznaczony kolejnym numerem oraz numerem właściwym
rachunku bankowego. Pobierający gotówkę składa go w banku' Do czeku muszą
byĆ wystawione polecenia księgowania PK. Czeki błędnie sporządzone anuluje się
poprzez przekreślenie i zachowanie.
Czeki przechowuje się w kasie. Zabrania się podpisywania czeków in blanco.

Ą. Czeki
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1. Listy płac sporządza inspektor ds. księgowości budzetowej na podstawie
otrzymanych angaży umów o praĘ lub innych dokumentów mających wpływ na

2.

wysokośó wynagrodzenia w danym miesiącu / zwolnienia lekarskie, wzrost wysługi
lat, nagrody, dodatkifunkcyjne i specjalne i inne / od inspektora zajmującego się
sprawami kadrowymi.
Listy płac powinny zawierać następujące dane:
okres za jaki obliczono wynagrodzenie
SUITIQ naleznego wynagrodzenia brutto z rozbiciem na poszczególne składniki
surT'tg potrąceń z rozbiciem na poszczególne tytuły
SUlTlQ netto do wypłaty
nazwiSko i imię
pokwitowanie odbioru

o
ł
o
o
o
o
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3.

W listach płac dopuszczalne jest dokonywanie potrąceń należnościegzekucyjnych.
Potrącenia inne mogą być dokonywane wyłącznie za zgodą na piśńiewyiózbną

przez pracownika.
4. Kontrolę merytoryczną wynagrodzeń sprawuje Burmistrz, który wyłącznie podpisuje
umowy o pracę i ich zmiany, a upowaznia Sekretarza do podpisywania list płac pod
względem merytorycznym.
5. Delegacje słuzbowe podpisuje Burmistrz lub osoba przez niego upowaŻniona'
Wydane delegacje podlegająwpisowi do ewidencji, któĘ kolejny numer odpowiada
numerowi polecenia vlyjazdu słuzbowego'
Kontrolę merytorycznąw zakresie wyjazdów słuzbowych sprawuje Burmistrz lub
upowazniona przez niego osoba.
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1. Zasady stosowania obiegu i kontro|i dokumentów dotyczących działalności
inwestycyjnej i remontów nie odbiegają od ogólnie obowiązujących zasad, które

2.

nalezy stosowaĆ podobnie jak w zakresie działalnościpodstawowej.
Wykonawcę na roboty inwestycyjne i remontowe nalezy wybrać w drodze przetargu.
Warunki wykonania winny być omówione w zawartej umowie. odbiór roobt
następuje na podstawie protokołu odbioru robót.
Po wykonaniu umowy zleceniobiorca wystawia fakturę l rachunek. /
Faktura podlega sprawdzeniu przez inspektora nadzoru, lub inną osobę
posiadającą odpowiednie uprawnienia,
talźe sprawdzeniu pod wżględem
merytorycznym i podlega opisaniu przez osoby odpowiedzialne za dany wydatek.
Tak opisanąfakturę niezwłocznie przekazuje się do księgowościw celu zachówania
terminu płatności.

a
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Szczegółowe wytyczne w sprawie składek i zasiłków z tytułu ubezpieczeń społecznych
oraz ich udokumentowania zawarte są w instrukcjach i zarządzeniach ZUs.
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Sprawę obiegu dokumentów księgovyych w zakresie podatków i opłat reguluje
Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 25 maja 1999 roku W sprawie zasad
rachunkowości i planu kont dla prowadzenia ewidencji podatków i opłat dla organów
podatkowych jednostek samorządu terytorialnego l Dz.LJ Nr 50, poz.511 z 1999 rotu l
Do udokumentowania wpłat poza Wymienionymi w s 4 ust'2 wyŻej wspomnianego
Rozporządzenia słuzą dowody wpłat opracowane przez jednostkę tj. blankiety 3

odcinkowe zawierające:
nazwisko i imię wpłacającego
dokładny adres
radzą nalezności
kwotę wpłaty cyfrą i słownie
numer nakazu
numer i nazutąbanku
odcisk pieczątki Urzędu z datąprzyjęcia do kasy
własnoręczny podpis kasjera

.
.
.
.
r
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.
.
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Dla kazdego rodzaju podatku lub innej naleznościwypełnia się oddzielny 3 odcinkowy

blankiet wpłaty / 1 odcinek dla wpłacającego, 2 pozostają w jednostce /
Ponadto dodatkowo prowadzi się dziennik zbiorczy wpłat, w ktÓrym ujmuje się dochody
zgodnie z wyciągiem bankowym, poszczególnymi dniami w rozbiciu na klasyfikację
budżetową.
osoby prowadzące ewidencję należnościzobowiąane są do pzestrzegania terminów
płatności.
W razie upływu terminu płatnościi stwierdzeniu zaległościnalezy w ciągu 15 dni wysłać
do zobowiązanego upomnienie i w dalszej kolejności podjąĆ czynnościegzekucyjne
wynikające z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 21 maja 1999 roku w sprawie
sposobu postępowania wierzycieli nalezności pienięznych przy podejmowaniu czynności
zmierzających do zastosowania środków egzekucyjnych l Dz. U Nr 50 poz. 51a z 1999 r l
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obieg dowodów środków trwałych zwlązanych z protokołem przekazania

przejęcia jest

następujący.
1. Protokół ten stanowi udokumentowanie:
W jednostce przekazującej, nieodpłatne przekazanie środkatnrałego
w jednostce otrzymującej, przyjęcie środka trwałego otrzymanego nieodpłatnie
2. Dowod PT wystawia:
przejęcia środkow trwałych
Wydział Techniczny w pzypadku przekazania
pochodzących z zakończonych inwestycji
Wydział organizacyjny w oparciu o decyzję Burmistrza W przypadku przekazania
środków trwałych z jednostki lub przyjęcia do jednostki
Wydział Rozwoju Gospodarczego w zakresie mienia komunalnego
3. Dowod PT wystawiany jest w 3 egzemplarzach:
* oryginał wrazzzałączonądecyzją Burmistrza jest przekazywany do komórki
księgowości
* pienłsza kopia dla otrzymującego
* druga kopia dla pozostaje w dokumentacji wystawiającego.
4. Dowód PT winien zawierać:
* pieczątkę wystawcy tj. właściwegoWydziału
* numer i datę dowodu
* podstawę przekazania środkatrwałego / numer i datę decyzji Burmistrza /
* nazwę środkatrwałego
* określenie jednostki przekazującej i przyjmującej
wańośćpoczątkową i umorzenia
numer inwentarzovyy w przypadku przekazania
* symbol klasyfikacji rodzajowej środków trwałych
podpis przekazuiącego i otrzymującego.
5. Dla środków trwałych oraz pazastałych środkÓw tnrałych prowadzona jest w komórce
ks ięgowościewidencja ościowo - wartościowa'
6. Ewidencja prowadzona jest na kartach kontowych środków trwałych oraz \łY księgach
inwentarzowych, które to uzgadniane są z saldem konta ,,środki trwałe" i ,, pozostałe
środki trwałe w uŻytkowaniu".
7. Paza przyjęciem środków trwałych na stan majątku jednostki w zakresie gospodarki
środkami trwałymi należy:

*
*
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*

*

znakowanie środkow trwałych numerami inwentarzovyymi w sposób czytelny i
trwały w miejscu widocznym i łatwo dostępnym
w kazdym pomieszczeniu, w którym znajdująsię środkitruvale nalezy wywiesić
,, spis inwentarza,,
zabezpieczyć środkitrwałe przed zniszczeniem, uszkodzeniem , kradzleŻą
przechowywać i eksploatowaĆ środki rzeczowe zgodnie z przeznaczeniem
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obieg

dowodów środków trwałych związanych

z

protokołem likwidacji nLT'' jest

następujący.
1' Dowody likwidacji środka tnvałego stanowią udokumentowanie każdorazowej
likwidacji środkabez względu na powÓd likwidacji ł zuŻycie, sprzedaż, kradziez /
2. Dowód LT wystawiany jest w 3 wykonaniach w oparciu o komisyjny protokd
likwidacji:
* oryginał wraz z zatwierdzonym protokołem komisji likwidacyjnej środkatnrałego
dla komórki księgowości
pierwsza kopia dla uzytkownika, na którego stanie był dany środek trwały
druga kopia dla pozostaje w dokumentacji wystawiającego.
3. Dowód winien zawierać:
* pieczęć wystawcy
numer i datę dowodu
* nazwę środkatnrałego
* numer inwentarzowy
* orzeczenie Komisji Likwidacyjnej ijej podpisy.

"
"
"
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lnwentaryzaqę składników majątkowych przeprowadza się zgodnie z przepisami
rozdziału 3 ustawy o rachunkowości araz instrukcji inwentaryzacyjnej.
2. Arkusze spisu z natury, zestawienia inwentaryzacyjne sprawdza Wznaczony
przezSkarbnika pracownik księgowości, następnie zatwierdza Burmistrz.
1.

a

s17
Wykaz osób upowaznionych do sprawdzania dowodów księgowych pod względem
merytorycznym zgod nie z zakresem spraw im powierzonych
:

Lo.
1.

2.

Nazwisko iimie
Kierowni k Wydziału Technicznego

Tchórzewski Krzysztof
lnspektor
Hayn Piotr

Zakr es powierzonvch soraw

gospodarka komunalna
transpoń i łączność
inwestycje gminy

Podois

łjn

n

3.

lnspektor
Fredrich Barbara

4.

Główny specjalista
Wevna Szvmon

tr

lnspektor
Tomaszewicz

6.
7.

* ochrona środowiska
* planowanie przestrzenne

* dodatki mieszkaniowe

-

Buchholz Danuta

Sekretarz Miasta

Sturma Marek
lnspektor
Kamińska - Błotna Teresa

L

lnspektor
Sa marzewska Małgo rzata

9.

Kierownik Wydziału Rozwoju

Gospodarczego
Wegenke lzydor

10.

Z-ca Kierawn ika Wydziału
Przvbvsz Roman

11.

lnspektor
Piechowiak Waldemar

12.

Komendant Strazy Miejskiej
Mróz Rvszard

13.

Koordynator
Czerwień Lidia

administracja państwowa

isamorządowa

* obsługa Rady Miejskiej

gospodarka gruntami
nieruchomościami

i

* pozostała działalnośćw
kulturze i sporcie
* oromocia miasta

* działalnośćStrazy Miejskiej

* realizacjazadań ujętych w
M iejski

m Programie Profilaktyki

i Rozwiązywania Problemów
Alkoholowych

)t

L2

14.
't5.

16.

17.
18.

Kierownik USC
Zegartowska Barbara
Z-ca Kierownika Wydziału
Kusz Ewa
lnspektor
Czapul Romuald
Kostecki Hieronim
Stachowski Jan

* administracja państwowa
zadania zlecone

*
*
*

"

działalnośćosP
zasiłki zołnierskie
ochrona zdrowia
sprawy obronne

