
ZARZĄDZENIE NR OR.0050.98.2018
Wójta Gminy Przyrów

z dnia 27 grudnia 2018 roku

w sprawie zmiany instrukcji obiegu i kontroli dokumentów finansowo-
księgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie 

Na podstawie art.  4 ust.  5 i  art.  10 ust. 1 i  2 Ustawy o rachunkowości z dnia 29
września 1994 r. (Dz.U. 2017.2342) Zarządzam, co następuje :

§ 1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego zmianę w  Instrukcji 
obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie Gminy w Przyrowie 
stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia; w pkt II. pkt 11- Terminarza 
obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz wykaz komórek 
organizacyjnych w obiegu i kontroli dokumentów, zgodnie z załącznikiem nr 1 do
niniejszego zarządzenia.

§ 2. 1.  Wykonanie  zarządzenia  powierzam  Skarbnikowi  Gminy,  Sekretarzowi,
Kierownikowi Referatu Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Gruntami.  

2.  Zobowiązuję  wszystkich  pracowników  właściwych  merytorycznie,  z  tytułu
powierzonych im obowiązków, do zapoznania się z ww zmianą

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Załącznik Nr 1do Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów
  Nr OR.0050.98.2018 z dnia 27.12.2018r. 

Terminarz obiegu dokumentów finansowo-księgowych oraz wykaz komórek organizacyjnych w obiegu i kontroli dokumentów

II. Dokumenty dotyczące obrotu majątkiem trwałym

L.p. Określenie opracowania,
sporządzenia
dokumentu

Miejsce opracowania,
sporządzenia
dokumentu

Ilość
egz.

Miejsce
przekazania

przeznaczenia
dokumentu* 

Termin
przekaz.

Osoby odpowiedzialne za sprawozdanie i
zatwierdzenie dokumentu pod względem:

Uwagi

Merytoryczny Formalno
rachunk.

Zatwierdzenia

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10.

11.
11.a

Przyjęcie środka trwałego
w tym: gruntów na
podstawie Decyzji

Wojewody oraz aktów not.
sprzedaży lub zakupu

nieruchomości

Referat finansowy 
w tym: na podstawie

pisma z Ref. R.Och.Śr i
GG. z załączonymi

kopiami dokumentów tj.
Decyzji Wojewody dot.

komunalizacji (które
stały się ostateczne) oraz
aktów not. sprzedaży lub
zakupu nieruchomości

przekazywanych
niezwłocznie w celu

terminowego ujęcia w
księgach r-wych

1

2

księgowość na bieżąco Główny
księgowy

X Wójt Gminy



Oświadczenie
o przyjęciu do wiadomości i stosowania zasad 

przyjętych w Instrukcji obiegu i 
kontroli  dokumentów  finansowo-księgowych

Niniejszym oświadczam, że przyjąłem /łam/ do wiadomości i ścisłego przestrzegania zasady, określone w Instrukcji oraz zobowiązuję się w
zakresie obiegu dokumentów postępować zgodnie z zawartymi w niej ustaleniami. 


	Załącznik Nr 1do Zarządzenia Wójta Gminy Przyrów

