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Z ARZ ĄD ZE N I E nr 2I/2016
Bumistrza Gminy i Miasta Węg1iniec

z dnia 14.03.2016r.
w sprawie zmtatl w Zarządzeniu nr 912004 z clnia 30.04.2004r. w sprawie
plzępisów wewnętrznych regulujących gospodarkę finansową
Na podstąvie art' ]0 u,9t' 2 uŚt,:lwy z dnia 29 |Nrześniul99!ł.o ląchunkowości(t'j' Dz' U' z
2013r. poz' 330 z późn.zm), szczególnych ustaleń ząwąrtych w art'40 ustąwy z dnią 27
sierpnia 2009f' o Jinansach publicznych (tj' Dz'U. z 2013r., poz'B81 ze zm.) orąz przepisół
rozdziału 2 Rozporzqdze ia Ministra Fi awów z dnia 5 lipca 20}0 r' w sprawie szczególnych
zasad fdchunkov,ości oraz planów konl dla budżetu pańsb,|a' budżetóv jednostek salkoźqdu
lefytori.llnego, jedl]ostek bwlżetolłych, samorzqdołych zakładów budżetowych, pańsll|ol|ych
fundusł celoy,ych oraz państwottych jedt1ostek budżetojtych majqcych siedzibę poza
granicdmi Rzeczypospolitej Polskiej (tj' Dz'U' z 2a13r' poz'289z późn'zm.)
ZaŹądzam, co następuje

I

s1
Instrukcji obiegu' kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w
Urzędzie Gminy i Miasta Węgliniec stanowiącej Zalącznik nr 2 do Zatządzenia Nr 912004
Bumistrza Gminy i Miasta Węgliniec z dnia 30.04.2004l' w sprawie przepi*ow
wewnętrznych regulujących gospodarkę flrnansorł'ą wprowadza się zmiany okeślonew
załączriku do niniej sze go Zatządzel\a.

w

$2
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania, z mocą obowiązującą od 01.01'2016r'

s3
Wykonanie Zarządzenia porłierza się Skarbnikowi Gminy i Miasta węgliniec'

Zalałzn iA,ło Zar:qdżenia
Burnistrza G iny i Miasta
lfęgliniec
Nr 21/2016 z dnią ] 4'03'2016r'

I

Instrukcji obiegu' kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo'księgowych w
Urzędzie Gminy i Miasta węgliniec:
1. w s 1 4 zmienia się numerację ust'2-13 na odpowiednio 3-l 4
2' w q l4 dodaje się u5t' 2 \Ą brzmieniu|
Faktury VAT dokumentujące zakup towarów iusług oraz faktuy korygujące vAT
pżesłane drogą elek1roniczną mogą być uznane za dokument księgowy, po spełnieniu

W

następujących warunków|

2.1' zostały sporządzonę w fomacie PDF, w sposób c4telny i zapewniający
integralrrość ich teści(oznacza to, że W faktwze nie zmieniono danych, które powinna
zawieraó)

2.2' zostały spożądzone \\' sposób nie bndzący zastęężęń co do ich autentycŻności
(tozsamości dokonującego dostawy to$'arów i usług )
2.3' zostały podpisane co najmniej za ponocą bezpiecznego podpisu elektlonicznego
weryfikowanego za pomocą ważnego cefiyfikatu
2.4' pracownik odbierający dokument plzesłany drogą e1ektroniczną sporządza
dokumentację sprawy popŹez \łydrukowanię faktury, w1.drukowanie danych o podpisie
ęlektronicznym i spożądza adnotację urzędową opisującą pŹyjęcie dokumentu opatrzonego
podpisem eJektronicznym' lłraz z datą przyjęcia maila.
3. w Ą 14' ust. 9 tiret pierwsze otrzymuj e brzmienie:
- oryginał i pierrłszą kopię - dla pionu finansowo- księgowego, nie później niż 60 dni od
daty prz},jęcia inwestycji do uż}.\ł'ania,
4. Zalączniknl3 do ltNtlukcji offzymuje bŹnienie:

Wzory
podpisów osób upoważnionych do zatwierdzenia
dowodów księgowych

LD.
1.
1.

Imie i Nanvisko
2.
Stanisław Mikołajczyk

Wzór oodoisu

stanotr'iŚko
3.

Kierownik iednostki

Marcin Papla

SekretarŻ

3.

Jolanta Zawisza

Skarbnik

4.

Janina Paszkowiak
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