
 

Zarządzenie Nr 43/2021 
Wójta Gminy Daszyna  
z dnia 16 lipca 2021 r. 

 

w sprawie wprowadzenia „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów” w Urzędzie Gminy  
w Daszynie 

 

        Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 08 marca 1990 roku o samorządzie gminnym 
(Dz.U. z 2020 r. poz. 713, ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku  
o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217, ze zm.) 

Wójt Gminy Daszyna zarządza, co następuje: 

§1 

Wprowadza się do stosowania w Urzędzie Gminy w Daszynie „Instrukcję obiegu  
i kontroli dokumentów” stanowiących załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

§2 

Zobowiązuje się wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Daszynie oraz kierowników 
jednostek do zapoznania, stosowania i przestrzegania ustaleń oraz wymogów zawartych 
w „Instrukcję obiegu i kontroli dokumentów”  . 

§3 

Traci moc Załącznik Nr 3 Zarządzenia Nr 27/2003 Wójta Gminy Daszyna z dnia 29 grudnia 
2003 r. 

§4 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                             Załącznik Nr 1 do 

                                                                                                                             Zarządzenia Nr 43/2021  

                                                                                                                             Wójta Gminy Daszyna z dnia  

                                                                                                                             16.07.2021 r.  

 

 

 

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 

§1 

            Celem niniejszej instrukcji jest ujednolicenie i uporządkowanie pracy  

w Urzędzie Gminy w zakresie działalności finansowej i rzeczowej oraz określenie 

odpowiedzialności osób zobowiązanych do wykonywania powierzonych zadań na 

zajmowanym stanowisku. Wdrożenie Instrukcji powinno zapewniać prawidłowe 

zarządzanie jednostką oraz sprzyjać prawidłowemu funkcjonowaniu jednostki poprzez 

łatwy i szybki dostęp do niezbędnych informacji.  

§2 

1. Obieg dokumentów księgowych jest systemem przekazywania dokumentów od 

chwili ich  sporządzenia lub wpływu do jednostki z zewnątrz, aż do momentu ich 

zakwalifikowania  i ujęcia w księgach rachunkowych. 

2. Obieg dokumentów w jednostce dokonywany jest przy uwzględnieniu 

następujących zasad:  

a)  zasady terminowości, polegającej na przestrzeganiu ustalonych terminów 

przekazywania dokumentów  -  niezwłocznie po ich otrzymaniu, wystawieniu czy 

wykorzystaniu, do pracowników, których dotyczą, przy czym ostateczne 

zaksięgowanie operacji gospodarczych danego miesiąca musi umożliwić 

terminowe sporządzenie sprawozdań i deklaracji; 

b)  zasady systematyczności, polegającej na wykonywaniu czynności związanych  

z obiegiem dowodów księgowych w sposób systematyczny i ciągły; 

c)  zasady samokontroli obiegu  dokumentów, polegającej na bezkolizyjnym obiegu 

dokumentów pomiędzy osobami uczestniczącymi w systemie obiegu dokumentów, 

nawzajem się kontrolujących;  

d)  zasady odpowiedzialności indywidualnej, polegającej na wyznaczeniu osób 

odpowiedzialnych za konkretne czynności przynależne do systemu obiegu 

dokumentów, przekazywanie dokumentów do tych komórek organizacyjnych, 

które  korzystają z zawartych w nich danych i są kompetentne do ich sprawdzenia. 

 

 



 

II. DOWODY KSIEGOWE 

 

§3 

                Za prawidłowy dowód księgowy uważa się dowód stwierdzający fakt dokonania    

           operacji  gospodarczej zgodnie z jej rzeczywistym przebiegiem. 

§4 
 

1. Podział dowodów księgowych: 
a) Zewnętrzne obce – otrzymane od kontrahentów (np. rachunki i faktury za 

dostawy, roboty i usługi, wyciągi z rachunków bankowych, zawiadomienia  
o płatnościach z tytułu obsługi długu ); 

b) Zewnętrzne własne – przekazywane w oryginale kontrahentom (np. umowy  
zlecenie, o dzieło i inne, noty obciążeniowe); 

c) Wewnętrzne – dotyczące operacji wewnątrz jednostki (np. listy płac, wnioski o 
zaliczkę, rozliczenie zaliczki, raporty kasowe, polecenia księgowania, przyjęcie 
środka trwałego – OT, dowód przekazania środka trwałego, wartości 
niematerialnych i prawnych - PT, dowód likwidacji środka trwałego, wartości 
niematerialnych i prawnych – LT, arkusze spisu z natury i inna dokumentacja 
inwentaryzacyjna, kwitariusz przychodowy - K-103, bankowy dowód 
wpłaty/przelewu, polecenie wyjazdu służbowego, dyspozycje właściwych 
pracowników dotyczące finansowania inwestycji, zwrotu wadiów, przekazywania 
dotacji, dokonywania płatności wynikających z obsługi długu). 

2. Podstawą zapisów księgowych mogą być również sporządzone przez jednostkę 
dowody księgowe: 
a) zbiorcze, tj. grupujące dowody źródłowe o jednorodnych cechach dla  

dokonania zapisu w księgach rachunkowych w łącznej wartości, przy czym  
w dokumencie zbiorczym muszą być wymienione pojedyncze dowody  źródłowe, 

b) korygujące poprzednie zapisy, 
c) zastępcze, tj. wystawiane do czasu otrzymania zewnętrznego obcego dowodu 

źródłowego ( sporządzają go osoby dokonujące operacji gospodarczych) przy czym 
dowodów zastępczych nie można wystawiać   w przypadku operacji, których 
przedmiotem są zakupy opodatkowane podatkiem VAT, 

d) rozliczeniowe tj. ujmujące już dokonane zapisy według innych kryteriów 
klasyfikacyjnych. 

§5 

1.   Dowód księgowy powinien zawierać, co najmniej: 

a) określenie rodzaju dowodu, 
b) numer ewidencyjny dowodu lub jego identyfikację, 
c) wskazanie stron (nazwy, adresu) dokonujących operacji gospodarczej, której 

dowód dotyczy, 
d) opis operacji gospodarczej, 
e) wartość operacji gospodarczej,  



f) datę wystawienia dowodu księgowego, zaś gdy operacja gospodarcza nastąpiła 
pod inną datą także datę dokonania operacji, 

g) podpis wystawcy dowodu, 
h) stwierdzenie  sprawdzenia i zakwalifikowania dowodu księgowego do ujęcia  

w księgach rachunkowych przez wskazanie miesiąca oraz sposobu ujęcia dowodu 
w księgach rachunkowych (dekretacja), nadanie numeru księgowego, 

i)  podpis osoby sprawdzającej i zatwierdzającej operację gospodarczą. 
2.  Dowód  księgowy  opiewający  na  waluty  obce  powinien  zawierać  przeliczenie  ich  

wartości  na  walutę  polską  według zasad określonych w ustawie.  Wynik przeliczenia  
zamieszcza  się  bezpośrednio  na  dowodzie, chyba  że  system  przetwarzania  danych  
zapewnia  automatyczne  przeliczenie  walut  obcych  na  walutę  polską, a  wykonanie  
tego  przeliczenia  potwierdza  odpowiedni  wydruk. 

3. Dowód  księgowy  powinien  być  sporządzony  w  języku  polskim.  Może  on  być  
sporządzony  w  języku  obcym,  jeżeli  dowód  dotyczy   operacji  gospodarczej  
z kontrahentem  zagranicznym.  Treść  dowodu   powinna  być przetłumaczona 
i zrozumiała; dopuszczalne   jest  stosowanie  skrótów   ogólnie  przyjętych. 

4. Dowody  księgowe  powinny  być  wystawione  w  sposób  staranny, czytelny i  trwały 
(odręcznie – długopisem,  pismem komputerowym lub maszynowym). 

5. Dowody  księgowe  powinny  być  rzetelne, to  jest  zgodne  z  rzeczywistym 
przebiegiem  operacji  gospodarczej, którą  dokumentują;   kompletne - zawierające  co 
najmniej  dane zawarte  w  § 5 ust.1  oraz  wolne  od  błędów  rachunkowych.   
 

§6 

1. Niedopuszczalne jest  dokonywanie  w  dowodach  księgowych  wymazywania                      
 i  przeróbki, dokonywania zmian za pomocą korektora. 

2. Błędy  w  dowodach  wewnętrznych  mogą  być  poprawiane  przez  skreślenie  błędnej  
treści  lub  kwoty, z  utrzymaniem  czytelności  skreślonych  wyrażeń  lub  liczb,  
wpisanie  treści  poprawnej, złożenie  podpisu  osoby  do tego  upoważnionej oraz 
zamieszczenie daty dokonania poprawki.  Nie  można  poprawiać  pojedynczych  liter  
lub  cyfr. 

3. Błędy   w  dowodach  źródłowych  zewnętrznych  obcych  i  własnych, które uprzednio 
zostały przekazane kontrahentowi można skorygować  jedynie  przez  wysyłanie  
kontrahentowi  odpowiedniego  dokumentu korygującego. 

4. W przypadku faktur  VAT,  rachunków i not księgowych, dokumentem korygującym są 
faktury VAT, rachunki i noty księgowe zawierające wyraz „KOREKTA” lub noty 
korygujące do faktur VAT,  wystawiane zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

 

III. KONTROLA DOKUMENTÓW/DOWODÓW KSIĘGOWYCH 
 

§7 

    Każdy  dowód  będący   podstawą  księgowania  podlega  kontroli: 
1. Merytorycznej 

Sprawdzanie  dowodów  pod  względem  merytorycznym  polega  na sprawdzeniu: 
a) czy dowód wystawiony został przez właściwy podmiot, 
b) czy planowana operacja gospodarcza znajduje się w uchwale budżetowej, 



c) czy dokonana operacja gospodarcza była celowa, tj. czy była zaplanowana do 
realizacji w okresie, w którym została dokonana albo wykonanie jej było niezbędne, 

d) czy dokonana operacja gospodarcza była wykonana w sposób oszczędny, 
z zachowaniem zasad uzyskania najlepszych efektów z danych nakładów, 

e) czy dane zawarte w dowodzie odpowiadają rzeczywistości, np. czy dane dotyczące 
wykonania rzeczowego obejmują faktycznie wykonane czynności i czy te czynności 
zostały wykonane w sposób rzetelny oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

f) czy na wykonanie operacji gospodarczej została zawarta odpowiednia umowa  
(porozumienie) czy złożono zamówienie, a jeżeli tak to  czy zastosowane ceny 
i stawki są zgodne z zawartymi umowami (porozumieniami) złożonymi 
zamówieniami lub przepisami obowiązującymi w tym zakresie, 

g) czy operacja została wykonana w terminie określonym w umowie (porozumieniu) 
złożonym zamówieniu, 

h) czy zdarzenie gospodarcze przebiegało zgodnie z obowiązującymi przepisami 
prawa, 

i) sprawdzenie  listy  płacowej  wymaga  także  zbadania   zgodności  listy  płatniczej  

z  faktycznym  stanem  osobowym,  z  danymi  zawartymi  w  aktach  osobowych  

bądź  z  innymi  dokumentami,  na  podstawie   których  lista  została   sporządzona, 

j) umieszczeniu  i  podpisaniu  klauzuli: „Sprawdzono  pod  względem  

merytorycznym”. 

  Dowody  księgowe  pod  względem  merytorycznym  podpisują  właściwi     
  kierownicy  komórek  organizacyjnych  bądź  ich  zastępcy, kierownicy jednostek lub   
  inne  osoby  realizujące zamówienie.   

2. Formalno - rachunkowej 
             Sprawdzenie  dowodów  pod  względem  formalno-rachunkowym  polega  na: 

a) ustaleniu, że  wystawione  zostały  w  sposób  technicznie  prawidłowy ( treść  
pełna, zrozumiała, dowód jest  starannie  i  czytelnie  sporządzony, nie  zawierający  
nieprawidłowości, skreśleń  i  poprawek), 

b) stwierdzeniu, czy dowód księgowy  zawiera  wszystkie elementy (oznaczenie stron,  
nazwę, adresy, numer, datę, treść, ilość, wartość, numer NIP w przypadku faktur) 
oraz  że dołączone  zostały  wszystkie  niezbędne  załączniki, 

c) czy dokonano kontroli merytorycznej tj. czy dowód księgowy został opatrzony 
klauzulą o dokonaniu tej kontroli, 

d) czy dowód księgowy jest wolny od błędów rachunkowych, za wyjątkiem         
załączników do  dowodów  księgowych do sprawdzenia których  jest  wymagana  
wiedza  fachowa ( np. kosztorys) - pod  względem  rachunkowym  są  sprawdzane  
przez  pracownika, który  sprawdza  je  pod  względem  merytorycznym 

e) czy dowód księgowy posiada przeliczenie na walutę polską jeśli opiewa na walutę 
obcą oraz czy w  sposób prawidłowy dokonano przeliczenia dowodu księgowego 
wystawionego w walucie obcej na walutę polską, 

f) na dowód czynności kontroli formalno-rachunkowej odpowiedni pracownik 
księgowości budżetowej lub pracownik do spraw lokalowych i podatku VAT, 
zamieszcza na odwrocie dokumentu klauzulę o brzmieniu: Sprawdzono pod 
względem formalno-rachunkowym (data, podpis i pieczątka pracownika), 
 



        W przypadku stwierdzenia, że przedstawiony dowód księgowy nie spełnia warunków   
wymienionych w § 5 pracownik zobowiązany jest do zwrotu dokumentu na właściwe   
stanowisko merytoryczne celem uzupełnienia. 

 

IV. NADZÓR GŁÓWNEGO KSIĘGOWEGO 
 

§ 8 
 
1. Zgodnie z  art.54  ustawy  z  dnia  27  sierpnia  2009 r.  o  finansach  publicznych  (Dz.U. 

z 2019 r. poz. 869 z  późn. zm.)  do  obowiązków  w  ramach  kontroli  wewnętrznej  
należy  dokonanie: 
a) wstępnej  kontroli  zgodności  operacji  gospodarczych  i  finansowych  z  planem  

finansowym, 
b) wstępnej  kontroli  kompletności  i  rzetelności  dokumentów  dotyczących  

operacji  gospodarczych  i  finansowych. 
2. Dowodem  dokonania  przez  Głównego  Księgowego  kontroli  wewnętrznej  operacji  

gospodarczej,  jest  jego  podpis  złożony  na  dokumentach  tej  operacji. Złożenie  
podpisu  przez  Głównego  Księgowego na  dokumencie  oznacza, że: 
a) nie  zgłasza  zastrzeżeń  do  przedstawionej  przez  właściwych  rzeczowo   

      pracowników  oceny  prawidłowości  merytorycznej  tej  operacji  i  jej  zgodności 
     z  prawem, 
b) nie  zgłasza  zastrzeżeń  do  kompletności  oraz  formalno-rachunkowej  

      rzetelności    i prawidłowości  dokumentów  dotyczących  tej  operacji, 
c) zobowiązania  wynikające  z  operacji  mieszczą  się  w  planie  finansowym,  

      a  jednostka  posiada  środki  finansowe  na ich  pokrycie, 
3. Główny  Księgowy  wymienia  nieprawidłowości  w  zakresie  określonym  w § 8 pkt. 2   

i zwraca  dokument  właściwemu  rzeczowo  pracownikowi, a  w  razie  nie usunięcia  
nieprawidłowości  odmawia  jego  podpisania.   

4. O odmowie  podpisania  dokumentu  i  jej  przyczynach  Główny  Księgowy  
zawiadamia  na  piśmie  kierownika  jednostki. Kierownik  może  wstrzymać  realizację  
zakwestionowanej  operacji  lub  wydać  w  formie  pisemnej  polecenie  jej  realizacji. 

5. Główny  Księgowy  może  upoważnić  podległych  mu  pracowników  do  
przeprowadzenia podczas jego nieobecności  kontroli  wewnętrznej,  jak  również  do  
podpisania  dokumentów i zatwierdzania do wypłaty. 

 
V. UMOWY, ZLECENIA, ZAMÓWIENIA 

 
§ 9 

 
1. Pracownik odpowiedzialny za zawarcie umowy  w ramach przypisanych zadań   

z zakresu czynności przed zawarciem umowy sprawdza stan środków niezbędnych na 
pokrycie zobowiązania wynikającego z umowy. 

2. Odpowiedzialny za przestrzeganie przepisów ustawy Prawo Zamówień publicznych 
jest każdy pracownik, ilekroć realizuje zamówienia na dostawy i usługi objęte 
przepisami wyżej wymienionej ustawy.  



3. Wszelkie zamówienia, których wartość nie przekracza 130 000,00 zł udzielane są na 
podstawie Regulaminu  Udzielania Zamówień Publicznych w Urzędzie Gminy  
w Daszynie przyjętego Zarządzeniem Nr 151/2020 Wójta Gminy Daszyna z dnia  
31 grudnia 2020 roku.   

4. W przypadku zawierania umów w zakresie dostawy towarów i usług o wartości 
powyżej 15 000,00 zł zgodnie z Zarządzeniem NR 11/2020 
Wójta Gminy Daszyna z dnia 29.01.2020 r. w sprawie stosowania i weryfikacji wykazu 
podatników VAT przy dokonywaniu płatności dla podatników VAT za nabyte towary  
i usługi – biała lista podatników, do umowy wymagane jest dołączenie oświadczenia 
o statusie kontrahent (czy jest czynnym  podatnikiem VAT i jego rachunek bankowy 
figuruje na „białej liście podatników”). Wyżej wymienione oświadczenie wymagane 
jest tylko w przypadku kontrahentów wystawiających faktury VAT. 

5. Każda  umowa  musi  być   przesłana  do  komórki  administracyjnej   w  celu jej  
zarejestrowania . 

6. Pracownik  komórki administracyjnej   wpisuje  umowę  do  rejestru  umów   
i umieszcza  na  kopii  notatkę  o  źródłach  pokrycia  zobowiązań  / rozdział, paragraf/, 
umieszcza  datę, opatruje  podpisem  i  pieczątką  imienną. 

7. Rejestr  umów  powinien  zawierać  co  najmniej  następujące  informacje: 
          - liczbę  porządkową, 

     - numer  umowy, 
     - datę  umowy, 
     - nazwę  kontrahenta, 
     - przedmiot  umowy, 
     - przewidywaną  wartość  umowy, 
     - klasyfikację  budżetową, 
     - przewidywany  termin  wykonania  umowy, 
     - termin  zapłaty, 
     - nazwisko osoby posiadającej akta. 

8.  Do zleceń  i  zamówień  zasady  wymienione  w  punktach 1-5 , stosuje  się  
 odpowiednio. 

 
VI. OBIEG DOWODÓW KSIĘGOWYCH 

 
§ 10 

 
1. Wszystkie wpływające dowody finansowo-księgowe muszą być opatrzone pieczątką      

 zawierającą datę wpływu dowodu do Urzędu. 
2. Dowody zewnętrzne obce tj. faktury  VAT,  rachunki, noty księgowe itp.    

przekazywane są bezpośrednio na właściwe stanowiska merytoryczne celem ich 
opisania i przeprowadzenia kontroli merytorycznej. 

3. Zapłata za wykonane usługi, dostawy lub roboty budowlane może nastąpić po    
uprzednim potwierdzeniu wykonania zadania przez kierownika referatu lub inną        
osobę  odpowiedzialną za realizację zamówienia. 

4. Wszystkie dowody finansowo-księgowe dotyczące wydatków po przeprowadzeniu      
kontroli merytorycznej, powinny być przekazywane najpóźniej w terminie 2 dni      
roboczych przed upływem terminu płatności na stanowiska wymienione w § 7, pkt 2,      
celem dalszej realizacji. 



5. Dowody księgowe  sprawdzone  w  sposób  określony  w  paragrafie 7 pkt. 1  po        
wpłynięciu  do  komórki  finansowej  są  sprawdzane  pod  względem  formalnym 
i  rachunkowym i zatwierdzone  do  wypłaty w  formie: 
a) przelewu  bankowego, 

b) gotówki  z  kasy. 

6. Po  dokonaniu  wypłaty  na  dowodzie stanowiącym  podstawę  dokonania  wypłaty,  
kasjer  lub  osoba  sporządzająca  zamieszcza  na  dokumencie  w  sposób  trwały  
klauzulę  „ wypłacono  gotówką”. 

7. W  zakresie obrotu bezgotówkowego polecenia przelewu przygotowywane są przez 
kasjera w formie elektronicznej za pośrednictwem elektronicznego systemu 
bankowego, a następnie podpisywane indywidulanymi podpisami elektronicznymi 
przez upoważnione osoby (Wójta, Zastępcę Wójta, Skarbnika lub podczas jego 
nieobecności przez osobę przez niego upoważnioną).  

8. Podstawą do wystawienia polecenia przelewu jest oryginał dokumentu podlegający 
zapłacie. W wyjątkowych sytuacjach polecenie przelewu może zostać przygotowane  
w formie  papierowej. 

9. Wyciągi bankowe drukowane są z systemu bankowego i sprawdzane co do zgodności 
ze stanem faktycznym przez pracownika księgowości budżetowej. W przypadku 
niezgodności lub nieścisłości należy niezwłocznie wyjaśnić z bankiem prowadzącym 
obsługę Urzędu prawidłowe zapisy. 

10. Po  dokonaniu  czynności  określonych  w  pkt  1-9  dowody podlegają  dekretacji  
i księgowaniu  w  urządzeniach  księgowości. 

11. Dowody  po  zaksięgowaniu  podlegają  włączeniu  do  zbiorów  w  układzie  
chronologicznym. 

 
§ 11 

 
Podstawowymi dokumentami stwierdzającymi wypłatę wynagrodzeń są: 

1. Listy płac pracowników oraz osób zatrudnionych na podstawie umowy zlecenie, 
agencyjnej, o dzieło itp. 
a) Dokumenty stanowiące podstawę do sporządzenia list płac przekazywane są do 

pionu finansowego co najmniej na 3 dni robocze przed terminem wypłaty.  
W Urzędzie Gminy w Daszynie obowiązują dwa terminy wypłat: 1 i 25 dzień 
miesiąca. W uzasadnionych przypadkach wypłaty można dokonać w innym 
terminie. 

b) Lista płac powinna być podpisana przez: 
             - osobę sporządzającą – pracownika Referatu Organizacyjno – Administracyjnego,  
               Oświaty i Spraw Społecznych (podpis pod względem formalno – rachunkowym), 
             - kierowników jednostek lub sekretarza (zatwierdzenie pod względem     
               merytorycznym list płac podległych pracowników), 
             - skarbnika lub osobę upoważniona (zatwierdzenie do wypłaty), 
             - Wójta Gminy lub osobę upoważnioną – (zatwierdzenie do wypłaty). 

c) Pracownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego, Oświaty i Spraw 
Społecznych  sporządza zbiorcze zestawienia wynagrodzeń,  
na podstawie którego kasjer sporządza w formie elektronicznej przelewy 



wynagrodzeń. Przelewy podpisywane są indywidulanymi podpisami 
elektronicznymi  przez Wójta i Skarbnika Gminy lub osoby upoważnione. 

d) Na podstawie list płac pracownik Referatu Organizacyjno – Administracyjnego, 
Oświaty i Spraw Społecznych sporządza zestawienia przelewów do Urzędu 
Skarbowego z tytułu zaliczek na podatek dochodowy oraz zestawienie przelewów 
z tytułu innych potrąceń np. pożyczki z ZFŚS, składki na rzecz związków 
zawodowych. Na podstawie powyższych zestawień kasjer  sporządza w formie 
elektronicznej przelewy, które są podpisywane indywidulanymi podpisami 
elektronicznymi  przez Wójta i Skarbnika Gminy lub osoby upoważnione. 

e) Przelewy składek na ZUS przygotowywane są przez pracownika Referatu 
Organizacyjno – Administracyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych na podstawie 
deklaracji DRA i podpisywane indywidulanymi podpisami elektronicznymi  przez 
Wójta i Skarbnika Gminy lub osoby upoważnione. 
 

2. Listy wypłat diet radnych. 
Dokumentem podstawowym upoważniającym do wypłaty diet jest lista  wypłat diet 
radnych sporządzona przez pracownika Referatu Organizacyjno – Administracyjnego,  
Oświaty i Spraw Społecznych. Lista przekazywana jest do odpowiedniego pracownika 
księgowości budżetowej w dniu posiedzenia komisji ( obrad rady gminy) lub  
w następny dzień roboczy. Przelewu środków bądź wypłat gotówkowych, związanych  
z rozliczeniem diet radnych dokonują pracownicy księgowości budżetowej, w terminie 
3 dni roboczych od posiedzenia komisji lub obrad na sesji rady gminy. 
 

3. Listy wypłat dla sołtysów. 
Listy wynagrodzeń prowizyjnych dla inkasentów podatków  i opłaty  

za gospodarowanie odpadami komunalnymi  sporządza pracownik Referatu 

Organizacyjno – Administracyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych. Listy sporządzane 

są na podstawie zestawienia sporządzanego przez pracownika ds. księgowości 

podatków i opłat na podstawie dokumentów wpłaty podatków. Lista wypłat diet dla 

sołtysów sporządzane są na podstawie comiesięcznie składanych oświadczeń  

o wykonywaniu zadań wynikających z pełnienia funkcji sołtysa. 

 

4. Listy wynagrodzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Listy wynagrodzeń GKRPA  sporządza pracownik Referatu Organizacyjno – 

Administracyjnego, Oświaty i Spraw Społecznych. Listy sporządzane są na podstawie 

zestawienia uprawnionych członków komisji do poboru diety. Powyższe zestawienie 

sporządzane jest przez pracownika tego samego referatu (pracownik posiadający  

w zakresie czynności obsługę rady).  

 

5. Listy wypłat ekwiwalentów za akcje gaśnicze OSP. 

Listy sporządzane są przez pracownika odpowiedzialnego za współpracę 
z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi. Wypłata ekwiwalentu następuje w ciągu 7 dni 
od wpływu listy do odpowiedniego pracownika księgowości budżetowej. 
 



 
§ 12 

 
Wyjazdy służbowe pracowników urzędu gminy , jednostek i radnych 

1. Do delegowania pracowników Urzędu Gminy w Daszynie i kierowników jednostek 

organizacyjnych upoważniony jest Wójt, Z-ca Wójta, Sekretarz. 

2. Do delegowania radnych  upoważniony jest Przewodniczący Rady Gminy. 

3. Do delegowania pracowników pozostałych jednostek budżetowych uprawnieni są ich 

kierownicy. 

4. Polecenie wyjazdu służbowego powinno zawierać: 

a) imię i nazwisko delegowanego, 

b) stanowisko służbowe, 

c) pieczęć nagłówkową, 

d) nazwę miejscowości i instytucji, do której pracownik jest delegowany, 

e) cel podróży, 

f) czas trwania podróży, 

g) określenie środka lokomocji, 

h) podpis i stanowisko służbowe osoby zlecającej wyjazd, 

i) numer ewidencyjny, 

j) datę wystawienia delegacji. 

5. Druk polecenia wyjazdu służbowego dla pracowników Urzędu Gminy w Daszynie 

 i radnych wystawia pracownik ds. obsługi sekretariatu. 

6.  Podróż służbowa może odbyć się samochodem osobowym (po zawarciu umowy na 

używanie samochodu prywatnego do celów służbowych) lub publicznymi 

 i prywatnymi środkami transportu (np. PKP, PKS). Radni mogą odbywać podróż 

służbową samochodem po złożeniu stosownego oświadczenia. 

7. Za prawidłowe wystawienie i ewidencję druków polecenia wyjazdu służbowego 

odpowiada pracownik ds. obsługi sekretariatu. 

8.  Delegacje nierozliczane (bez kosztów, rezygnacja z wyjazdu w podróż służbową) 

powinny być zwrócone na stanowisko ds. obsługi sekretariatu. 

9. Rozliczenie delegacji powinno nastąpić w terminie 14 dni od daty zakończenia podróży 

służbowej. 

10.  Do udokumentowania kosztów poniesionych w czasie podróży służbowej służą 

rachunki, faktury, bilety (poza wydatkami objętymi ryczałtami). 

11. W przypadku zaginięcia dowodów przejazdu pracodawca może zwrócić koszty po 

pisemnym wyjaśnieniu przyczyn zaginięcia biletów. 

12. Polecenie wyjazdu służbowego potwierdzają odpowiednio osoby uprawnione do 

delegowania pracowników.  

13. Druk wyjazdu służbowego, prawidłowo rozliczony, z dołączonymi dowodami,  

podpisany pod względem merytorycznym przez osoby upoważnione, przedkładany 

jest przez rozliczającego delegację do księgowości budżetowej. Odpowiedni pracownik  



sprawdza prawidłowość rozliczenia i przedkłada do zatwierdzenia wydatki poniesione  

przez delegowanego w czasie podróży służbowej. 

14. Za prawidłowe i terminowe rozliczenie wyjazdu służbowego odpowiedzialność ponosi 

delegowany. 

15. Ryczałty za używanie przez  pracownika prywatnego samochodu do celów służbowych 

przyznawane są w oparciu o umowy, w których określony jest miesięczny limit 

kilometrów na służbowe jazdy lokalne. 

16.  Rozliczenie ryczałtów dokonywane jest na podstawie oświadczenia składanego przez 

pracownika do pracownika ds. płac w terminie 3 dni roboczych przed planowanym 

terminem wypłaty. 

§ 13 
Dokumentacja rozliczeń 
1. Pracownicy merytoryczni najpóźniej w terminie 2 dni roboczych przed upływem 

terminu płatności mają obowiązek przekazywania na odpowiednie stanowisko (do 
spraw księgowości budżetowej lub do spraw lokalowych i podatku VAT) pism  
z wnioskiem o przekazanie: 
a) opłat egzekucyjnych i  sądowych, 
b) zwrotu kaucji, 
c) zwrotu wadium, 
d) kosztów umownych, odsetek, 
e) odpisów na rzecz Izby Rolnej, 
f) wypłaty kosztów z prawomocnych nakazów, decyzji administracyjnych,  
g) zwrotów dotacji do dysponentów. 
h) składek na rzecz organizacji, stowarzyszeń, do których Gmina przystąpiła jako 

członek, itp. 
2. Podstawą dokonania płatności może być: 

a) potwierdzenie dokonania opłaty skarbowej, 
b) akt notarialny, 
c) wniosek o udzielenie dotacji innym podmiotom. 

3. Dalej stosowane są procedury związane z realizacją płatności wynikających  z rozliczeń 
jak w  § 10 pkt 5-11. 
 
 
 

VII EWIDENCJA ŚRODKÓW TRFAŁYCH ORAZ WARTOŚCI NIEMATERIALNYCH 
 I PRAWNYCH 

 
§ 14 

1. Środki trwałe ewidencjonowane są na podstawie dokumentu: 
a) OT – przyjęcie środka trwałego 

OT – jest dokumentem służącym za podstawę do przyjęcia środka trwałego na stan 
ewidencyjny. 

      Podstawę sporządzenia dowodu OT stanowią m.in.: 
- przy zakupie rzeczowych aktywów trwałych –faktura (rachunek) 
- przy realizacji inwestycji – faktury, protokół odbioru, itp. 



- ujawnienia środka trwałego w trakcie inwentaryzacji - protokół komisji     
  inwentaryzacyjnej,  

      - nieodpłatnie otrzymany składnik majątku –protokół przyjęcia darowizny lub  
         pisemne oświadczenie dyrektora jednostki o przyjęciu składnika majątku.    
         Oświadczenie/Protokół powinny zawierać nazwę składnika oraz jego określoną  
         przez darczyńcę wartość, a w przypadku jej braku –wartość rynkową. 

Dokumenty OT sporządzane są przez osoby dokonujące zakupu lub w przypadku 
środka trwałego powstałego w drodze inwestycji przez pracowników referatu  
inwestycji i gospodarki  przestrzennej.  

b) PT – protokół zdawczo odbiorczy 
PT – jest dokumentem służącym do udokumentowania nieodpłatnego       
przekazania środka trwałego innej jednostce lub nieodpłatnego otrzymania od 
innej jednostki. Dokument PT dokumentujący przekazanie środka trwałego innej 
jednostce sporządza pracownik odpowiedzialny za gospodarkę majątkiem trwałym 
na podstawie protokołu zdawczo – odbiorczego, sprzedaży lub nieodpłatnego 
przekazania. 

c) LT – likwidacja środka trwałego 
LT – jest dokumentem potwierdzającym likwidację na skutek zużycia, zniszczenia 
lub niedoboru pozwalającym na zdjęcie środka trwałego z ewidencji. Likwidację 
środków trwałych przeprowadza się w szczególności w przypadku fizycznego 
zużycia, wycofania z użytkowania, wyburzenia, zniszczenia w wyniku zdarzeń 
losowych.  Proces likwidacji środka trwałego przeprowadza  komisja likwidacyjna 
lub komisja inwentaryzacyjna  powoływane zarządzeniem Wójta. Prace komisji 
kończy protokół likwidacji , stanowiący podstawę sporządzenia dokumentu LT.  

2. Zakupione pozostałe środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wprowadza 
się do ewidencji na podstawie faktury lub rachunku dokumentującego zakup. 

3. Przedmioty majątku o wartości poniżej 450,00 zł (z wyjątkiem mebli i drukarek) 

ujmowane są na kontach pozabilansowych na podstawie faktury lub rachunku 

dokumentującego zakup. 

4. Ewidencja ilościowo -  wartościowa środków trwałych oraz pozostałych środków 

trwałych prowadzona jest przez pracowników księgowości.  

 

VIII PRZECHOWYWANIE DOWODÓW KSIĘGOWYCH 

§ 15 
 

1. Przyjęte i zaewidencjonowane dowody księgowe, sprawozdania budżetowe, 

dokumenty inwentaryzacyjne itp. przechowywane są przez dział księgowości przez 2 

lata po zakończeniu okresu obrachunkowego, którego dotyczą.  

2. Po tym okresie przekazywane są do archiwum zakładowego po uprzednim 

uzgodnieniu terminu. 

3. Przekazywanie dokumentów do archiwum zakładowego odbywa się na podstawie 

spisu zdawczo- odbiorczego akt. 

 

 



§ 16 

Sposób postępowania i przechowywania księgowych dokumentów archiwalnych określają 

przepisy w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz 

instrukcji archiwalnej. 


