
Zarzltdzenie Nr 158/aZOotJ
Burmistrza Toszka 
z dnia 029'fNdn'f.R- .u»!>r. 

w sprawie:wprowadzenia instrukcji obiegu dokument6w dla zadania finansowanego 
ze srodk6w pochodzitcych z budietu Unii Europejskiej. 

Na podstawie art.31 ,art.33 ust.l i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r.o samorzitdzie 
gminnym IOz. U.z 2001r. Nr 142,poz.1591 z pOin. zm.! 

BUlrmlstrz Toszka 
zarz:tdza: 

I. Wprowadzi6 instrukcj~ obiegu dokument6w dla zadan ia realizowanego przez Gmin~ 
Toszek wsp61finansowanego ze srodk6w pochodzitcych z budzetu Unii Europejskiej, 
pn.Rewitalizacja zabytkowej piyty Rynku w Toszku, zgodnie z zalitcznikiem do niniejsz.ego 
zarzitdzenia. 

2.Wykonanie zarzitdzenia powierza siC; Skarbnikowi Gminy. 

3.Zarzitdzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Instrukcja obiegu dlokumentow dla zadania "Rewitalizacja 
zabytkowej plyty Rynku w Toszku". 

Instrukcja okresla jednolite zasady sporz'ldzania, kontroli i obiegu dokument6w zwi'l,Zanych 
z przygotowaniem, realizacj ivozliczeniem zadania inwestycyjnego - zwanego w inslTukcji 
Projektem, wsp61tinansowanego w ramach Sektorowego Programu "Restrukturyzacja 
i modemizacja sektora zywnosciowego oraz ro zw6j obszar6w wiejskich 2004-2006". 
Priorytet "Zr6wnowazony rozw6j obszar6w wiejskich" , dzialanie "Odnowa wsi oraz 
zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego", nazwa zadania "Rewitalizacp zabytkowej 
plyty Rynku w Toszku",nr umowy SPO -2.3-2 .24/42/0S /U/35/2005 . 

1. 

Wszystkie dokumenty, w tym ksil(:gowe wplywaj'lce z zewn'ltrz a dotycz'lce Projeklu winny 
bye opiecz"towane dat'!. wplywu.Nast~pnie dokument powinien bye przekazany Bllrmislrzowi 
lub osobie upowaznionej celem jego sprawdzenia i skierowania do osoby merytorycznie 
obslugu.ii\.cej zadanie. 

2. 

Dokumenty dolycz'lce realizacji zadania s'!.przechowywane w pokoju nr 26. 
Dokumenty ksil(:gowe dotycz'tce realizacji Projektu s'tprzechowywane w pokoju nr 14. 

3. 

Dokumenty stanowi'tce podstaw,< do zap!aty Wykonawcom powinny bye przekazane do 
referatu finansowego Urzydu, co najmniej na 3 dni robocze przed uplywem tel1l1inll 
platnosci.Dokument stanowi'tcy podstawy platnosci powinien bye kompletny i prawidlowy 
podpisany przez BU11l1istrza i zaakceptowany przez Skarbnika lub przez osoby je zaS L~plljllce. 
ze wskazaniem na fakturze zr6dla finansowania wydatku. 

4 . 
Za realizacj« Projektu odpowiadaj'l nastypuj'tce osoby: 

I.Pani Barbara Ferdynandzka - Sporz'Idzenie wniosku 0 dofinansowanie wraz z zal'lcznikami . 
Zapewnienie prawidlowosci realizacji Projektu ,koordynacja i nadzorowanie pracy oraz 
terminow't realizacj« wszystkich spraw fonnalnych. 
Kontrola merytoryczna dowod6w stanowi'lcych podstaw" wydatk6w,po1egaj'tca na 
sprawdzeniu czy:dokument jest zgodny z umow'l,zostal wystawiony przez wiasciwy 
podmiot,wydatek miesci s iy w ustalonych limitach koszt6w i planie,dane zawarte 
w dokumencie odpowiadaj'tTzeczywistosci.Fakt dokonania kontroli merytorycznej 
winien bye potwierdzony podpisem.Stwierdzone w dowodach nieprawidiowosci 
merytoryczne powinny bye uwidocznione w dowodzie lub w zal'tczniku do dowodu 
wskazanym w tresci dowodu i podpisane przez osoby zobowi<\Zane do sprawdzenia 
dowodu. 
Systematyczne monitorowanie przebiegu realizacji Projektu oraz niezwloczne 
info11l1owanie Burmistrza oraz Instytucji Posrednicz'lcej 0 zaistnialych nieprawidlowokiach 
w trybie wynikaj'tcym z umowy 0 dofinansowanie Projektu. 



Przygotowanie i przekazanie do Referatu Finansowego Urz~du koncowego protokolu 
zdawczo-odbiorczego,rozliczenia finansowego projektu. 
Sporz"dzanie sprawozda.6. z realizacji Projektu oraz wniosk6w 0 platnosc.Usuwanie.na 
wezwanie Instytucji Posrednicz"cej,brak6w forrnalnych w zlozonyrn wniosku 0 platnosc 
lub skladanie wyjasnien dotycz"cyeh zlozonego wniosku. 

2.Pani Gabriela Buchalik - prowadzenie wyodr«bnionej ewidencji ksi«gowej dotyczqcej 
realizacji Projektu wg wewn«trznych przepis6w 0 rachunkowosci w Urz<;:dzie Micjskirn 
-zapewnienie wlasciwego uj~cia w poszczeg6lnych latach w budzecie wydatk6w ordZ 
rozchod6w zwi"zanych z realizacj" Projektu oraz ich zrnian. 

3.Pani Zofia Stach - kontrola forrnalno- rachunkowa dowod6w ksi~gowych polegaj"ca 
na sprawdzeniu ezy otrzyrnane i wystawione dowody s" sporz"dzone zgodnie 
z obowiqzuj"cyrni przepisarni 0 rachullkowosci,kompletlle i zawierajlt prawidlowe 
wyliczcllia. 
Dokollanie kontroli fonnalno- rachunkowej winno bye potwierdzone dat" oraz podpi~em 
osoby sprawdzaj"cej 
Przekazywallie dowod6w ksi«gowych do zatwierdzenia Skarbnikowi Gminy. 
Dokonanie platnosci faktur po akceptacji osoby upowaznionej do podpisywania 
przelew6w i czek6w. 

5. 

Zasady zatwierdzania dokument6w ksi~gowych: 


Dokurnentarni ksi~gowyrni nazywamy t~ czysc odpowiednio opraeowanych dokument6w 
kt6re stwierdzajlt dokonanie lub rozpocz<;:cie operacji gospodarezej i podJegajlt ewidcncji 
ksi«gowej. Dokumenty te sit podstawowym uzasadnieniem zapis6w ksi«gowych. Obieg 
dowodaw ksiygowych obejmuje drog~ od ehwili ich sporzltdzenia albo wplywu do 
jednostki do momentu przekazania do ksi«gowania. 

Dokurnenty finansowo-ksiygowe dOl.yez"ce zakupu towar6w i uslug powinny miee 

nast«pujltcy obieg: 


- Burrnistrz, kt6ry kieruje dokurnenty do : 

- Wyznaczonego pracownika kt6ry sprawdza dokument pod wzgl~dem merytorycznym, 


zgodnose z planem finansowyrn i przekazuje do: 
- Kornarki ksiygowosei gdzie dokument przygotowywany jest do zatwierdzenia do wyplaty 
- Burrnistrz Jub osoba upowazniona zatwierdza dokurnent do wyplaty 
- Po zatwierdzeniu do wyplaty kom6rka ksiygowa wysyla przelew do kontrahenla lub 

przekazuje do kasy celern wyplacenia 
- Po dokonaniu tyeh czynnosci dokumenty podlegaj" uj«ciu w ksiygaeh rachunkowych. 

Dowodern dokonania przez upowainion" osob« sprawdzenia dokurnentu jest urnieszczenie 
na dokumencie Jub jego odwroeie odpowiedniej adnotaeji wraz z podpisern i cJatlt 
dokonania czynnosci.Adnotaeja powinna zawierae infonnacjy 0 zgodnosci z urnowlt, 
WTaz z podan" klasyfikacj" budzetow" srodk6w z ktarych ma bye zrealizowany wydatek. 
Potwierdzenie wykonania uslugi lub przyj~cie towaru,zamieszczone na dokuJ11cncie 
oraz inne ni ezbydne inforrnacje i forrnuly. 

http:platnosc.Usuwanie.na


6. 
Zasady rachunkowosci: 
I IEwidencj a realizacj i Projektu winna bye prowadzona w oparciu 0 przepisy ustawy z dnia 

29 wrzesnia 1994 0 rachunkowosci (Dz.Uz 2002r. Nr 76,poz.694 z pozn.zm.), ustawy 
z dnia 30 czerwca 2005r.o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249,poz.2 1 04 z p6zn.zlll. ), 
przepisow rozporz'ldzenia Ministra Finansow z dnia 18 grudnia 200 I r. w sprawie 
szczeg61nych zasad rachunkowosci oraz planu kont dla budzetu pa11stwa,budzetow 
jednostek samorz'ldu terytorialnego oraz niektorych jednostek sektora finansow 
publicznych (Dz.U.Nr 153,poz. 1752 z p6zn.zm.)oraz wewn~trznych zarz'ldzen w zakresie 
rachunkowosci obowiijZuj 'lcych w Urz«dzie Miejskim dotycz'lcychjednostki blldzetO\\cj 
oraz organu finansowego z uwzgl~dnienielll zasad opi sanych w niniejszej procedurze. 
Ewidencj a ksi«gowa realizacji Projektu winna bye prowadwna w spos6b umozliwiaj:tcy 
wyodr~bnienie operacji ksi«gowych dotycz'lch Projektu. 
Ewidencja analityczna wydatk6w Projektu wirma bye prowadzona: 
- w spos6b ulllozliwiaj'lcy ich podzial na cz~se dolycz'lC'l finansowania ze srodk6w 

wlasnych Gminy oraz cz«sc dotycZijq finansowania ze srodk6w SPO, 

- z podzialelll wg kontrahent6w,p latnikow,itp 

- w sposob umozliwiaj 'lcy wlaSciwe ustalenie i podzial kosztow inwestycji wedlug 


zr6del finansowania oraz potrzeb rozliczenia Projektu. 
2/Rozliczenia zwiijZane z refundacj'l z SPO poniesionych przez gmine wydatk6w na 

realizacj« Projektu w ramach dofinansowania wirmy bye dokonywane poprzez konta 
analityczne w ramach konta 240 "Pozostale rozrachunki" z podzialem na: 
- konto 240 - Naleznosci budzetu od fundllszy pomocowych, 
- konto 240 - Zobowi'lzania funduszy pomocowych wobec budzetu. 

Podstaw~ ks i ~gowania stanowi'l orygina/y wyciqg6w bankowy ch. 

Lp 

1. 

2. 

1--1-
3. Zaksi~gowanie faktury z podzialem na 

CZt;SC dotycz<lC'l SPO i CZt;SC dotyczqCq 
budzetll Gminy (wg konc6wki §) 

Opis operacji ---

Przekazanie srodk6w z organu na 
rachunek Urz«du Miejskiego 
realizuj'lcego projekt 
-udzial Gminy w finansowaniu wydatk6w 
Projektu 
-dofinansowanie udzialu SPO (ze 
srodk6w Gllliny) w finansowaniu 
wydatk6w Projektu 

Zaksit;gowanie zaagazowania reali zacj i 
Projektu 
-w cz«sci dotycz'lcej budzetu Gminy-wg 
wartosci dostaw,rob6t i uslug 
wynikaj 'lcych z um6w oraz 
rownowal1ose dokonanych wydatk6w 
zwi'lzanych z operacjami 
niepoprzedzonymi umowami 
-w czt;sci dotycz<lcej dofinansowania z 
SPO -wg wartosci wynikajacej z umowy. 

IKsi~gowosc p-;;;;;kt-;; 

130/223 

130/228 

Ma 998 


Ma 997 


080/201 

Ksi~gowos(: Bm/telll 
GmillY (organ) 

22311 33 

2281133 

http:249,poz.21


- -

J 


4.1 	Zaplata faktury wg podzial u wskazanego 
na fakt urze (wg kOl\c6wki §) 201/ 130 

5. Zaksi~gowanie sprawozdania Rb28S 
o wydatkach za dany okres (PK) 

-w cz\:sci ze srodk6w pomocowych 
 228/800 
-w cz~sci ze srodk6w wlasnych Gminy 223 /800 

--''-----I 
6. Uj\:cie naleznosci Gminy i zobowiqzail 

SPO w wysokosci dofinansowania z SPO 
a zaplaconego przez Gmin~I- . _ .- --- +- ---

7. 	 Wplyw srodk6w z SPO w wysokosci 
dofinansowania a zaplaconego przez 
Gmi n~ 

8. ZakOl\czenie zadania-oddanie srodka 

trwalego do uzytkowania 
 01 11080 

9. PrzeksiC(gowanie roczne: 

-dochod6w Projektu ze srodk6w 


, funduszu pomocowego - dofinansowanie 

zSPO 

-wydatk6w Projektu ze srodk6w 

funduszu pomocowego 

-wyda(k6w Projektu ze srodk6w 

wlasnych gminy 


908/228 

902/223 


I2401/ 33 

13 3/907 
133/240 

907/967 

967/908 

961 /902 

- - _ . --- ' ---- L 

W razie powstania nowych zdarzen gospodarczych dotyczqcych Projektu,dopUSlC7.a 
siC( mozli wosc wprowadzenia dodatkowych kont ksiC(gowych,w celu ich ewidencj i.p 
uprzednim wprowadzeniu ich do wewnetrznych zasad rachunkowosci Urz«du. 
W przypadku zmian przepis6w prawa dotyczqcych realizacji zadail wsp6!finansowanych 
ze srodk6w pomocowych,zasady prowadzenia rachunkowosci Projektu mog<\. odbiegac 
od przyj~tych w niniejszej procedurze,w takim przypadku nalezy niezwlocznie wpTowadzic 
odpowiednie zmiany do obowi<\Zujqcych procedur. 
W przypadkach nieuregulowanych niniejszq instrukcjq maj ~ zastosowanie instrukcje 
obowiqzujqce w UrzC(dzie Miejskim w Toszku. 


