BURMSTR2 PRUDMKA
Zarz*|dzenie Nr 38/2013
Burmistrza Prudnika
z dnia 8 lutego 2013r.

w sprawie trybu i terminow przekazywania dochodow wlasnych przez samorza^dowe jednostki
budzetowe oraz srodkow w celu dokonania wydatkow przez samorza^dowe jednostki budzetowe i
samorza^dowy zaklad budzetowy Gminy Prudnik oraz pobierania przez samorz^dowe jednostki
budzetowe dochodow na rzecz budzetu pafistwa zwiajzanych z realizacjg. przez te jednostki zadari
z zakresu administracji rzaxlowej oraz innych zadan zleconych tym jednostkom odr^bnymi
ustawami.
Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 42 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorza^dzie
gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591; z 2002 r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113
poz. 984, Nr 153 poz. 1271 Nr 214 poz. 1806; z 2003 r. Nr 80 poz. 717, Nr 162, poz. 1568; z
2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116 poz. 1203, Nr 167 poz. 1759; z 2005 r. Nr 172 poz. 1441, Nr
175 poz. 1457; z 2006 r. Nr 17 poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48 poz. 327, Nr 138
poz. 974, Nr 173 poz. 1218; z 2008 r. Nr 180 poz. 1111, Nr 223, poz. 1458; z 2009 r. Nr 52, poz.
420, Nr 157, poz. 1241; z 2010 r. Nr 28 poz. 142 i poz. 146, Nr 40 poz. 230, Nr 106, poz. 675; z
2011 r. Nr21,poz. 113,Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149 poz. 887, Nr 217 poz. 1281;
z 2012 r. poz. 567) Burmistrz Prudnika zarza^dza, co nast^puje:
§1.1. Dochody sa^ gromadzone odpowiednio na rachunkach biez^cych gminy lub na rachunkach
bieza^cych dochodow samorz^dowych jednostek budzetowych i przekazywane na rachunek
bieza^cy budzetu Gminy z zastrzezeniem ust. 3.
2. Dochody pobierane przez samorza^dowe jednostki budzetowe sa^ przekazywane przez te
jednostki, wedlug stanu srodkow na:
1)15. dzien miesi^ca - do 20. dnia danego miesi^ca,
2) ostatni dzieri danego miesi^ca - do 5. dnia nastejmego miesia^ca
- na rachunek bieza^cy Gminy Prudnik z zastrzezeniem ust. 3.
3. Samorz^dowe jednostki budzetowe zrealizowany w dochodach jednostki podatek od towarow
i uslug odprowadzaj^na wlasciwe rachunki na zasadach i w terminach okreslonych w odr^bnych
przepisach.
4. Przekazywane kwoty dochodow, w terminach okreslonych w ust. 2 nalezy skorygowac o
zwroty nadplat dokonane do dnia przekazania i zwroty nadplat przewidywane w ciaju 5 dni po
terminie przekazania, jesli w tym czasie uplywaja^ terminy zwrotow nadplat, ustalone w
odr^bnych przepisach.
§ 2.Do kasowej realizacji wydatkow shizy rachunek bieza^cy samorza^dowej jednostki budzetowej
lub rachunek bieza^cy wydatkow samorza^dowej jednostki budzetowej.
§ 3. 1 .Uruchamianie srodkow na wydatki budzetowe odbywa si§ w drodze przekazywania
srodkow pieni^znych z rachunku bieza^cego budzetu Gminy na rachunki bieza^ce lub rachunki
biez3.ce wydatkow odpowiednich samorza^dowych jednostek budzetowych.
2. Samorzajiowe jednostki budzetowe z otrzymanych srodkow budzetu Gminy realizujq. wydatki
obj^te ich planem finansowym.

3. Dotacje dla samorza^dowych jednostek przekazywane sa^ z rachunku bieza^cego Gminy, jezeli
samorzqdowa jednostka ujejla w swoim planie fmansowym taki rodzaj wydatku w zwia^zku
z realizacja^dotowanego zadania.
4. Dotacje przedmiotowe dla samorza^dowego zakladu budzetowego przekazywane sa^ w
wysokosci 1/12 w terminie do 10.go kazdego miesia^ca.
§ 4. l.Burmistrz przekazuje srodki budzetu na rachunki bieza^ce samorza^dowych jednostek w
kwotach i terminach uzgodnionych z kierownikami jednostek/glownymi ksi^gowymi z
zachowaniem miesi<?cznego limitu w wysokosci 1/12, z zastrzezeniem srodkow na
wynagrodzenia, ktore sa^ przekazywane w wysokosci 1/13. W miesia^cu, w ktorym wyplacane jest
dodatkowe wynagrodzenie roczne przekazywane sa^ srodki na wynagrodzenia w wysokosci 2/13.
2. Kierownik/Glowny Ksi<?gowy samorza^dowej jednostki budzetowej przekazuje Skarbnikowi
miesi^czne zapotrzebowanie na srodki na wydatki budzetowe do 20. dnia kazdego miesia^ca
poprzedzaja^cego miesia^c, ktorego zapotrzebowanie dotyczy.
3. Zapotrzebowanie, o ktorym mowa w ust. 2, powinno zawierac kwoty srodkow na wydatki
budzetowe planowanych do uruchomienia w danym miesia^cu, w podziale na kolejne dni
robocze.
4. Na 2 dni robocze przed pierwszym dniem kolejnej dekady miesia^ca Kierownik
jednostki/Glowny Ksi^gowy zobowiajzany jest zaktualizowac zapotrzebowania na srodki na
wydatki budzetowe dotycz^ce tej dekady.
5. Dodatkowe srodki na wydatki budzetowe ponad miesi^czny limit dokonywane 33. na
podstawie zapotrzebowan na dodatkowe srodki na wydatki budzetowe, skladanych przez
Kierownikow/Glownych Ksi^gowych Skarbnikowi nie pozniej niz na 2 dni robocze przed ich
planowanym uruchomieniem.
6. Kierownik/Glowny Ksi^gowy uzgadnia ze Skarbnikiem kwote_ srodkow, z uwzgl^dnieniem
klasyfikacji budzetowej wydatku, do ktorej nie stosuje si? ust. 2 - tzw. wyla^czenia, ktore zostana^
uruchomione na pisemne zapotrzebowanie jednostkowe.
7. Srodki budzetu Gminy przekazane do jednostki stanowia^ wydatki tej jednostki i 53. ujmowane
we wlasciwej podzialce klasyfikacji budzetowej dzial/rozdzial. Podzial na paragrafy wydatkowe
odbywa si? na podstawie sprawozdania Rb-28S.
8. Srodki dotacji na zadania wlasne lub zadania zlecone Gminy realizowane przez samorza^dowe
jednostki budzetowe, ktore wplyna^ na rachunek bieza^cy Gminy lub rachunek wydzielonych
wydatkow dla podlegaja^cych zwrotowi do budzetu panstwa, przekazywane sa^ na wlasciwy
rachunek bieza^cy dochodow lub wydatkow samorzajdowej jednostki budzetowej niezwlocznie,
nie pozniej niz w ciqgu 5 dni roboczych od dnia ich wplywu na rachunek.
§ 5. 1.Srodki europejskie na realizacj? projektow samorza^dowych jednostek budzetowych,
finansowanych z udzialem srodkow europejskich, 53. przekazywane na podstawie umow
zawartych z IP/IZ/IW wg zasad ustalonych w odr^bnych procedurach.
§ 6.1 Pobrane przez samorzaxlowe jednostki budzetowe dochody na rzecz budzetu panstwa
zwia^zane z realizacj^ zadan z zakresu administracji rza^dowej oraz innych zadan zleconych tym
jednostkom odr?bnymi ustawami przekazywane sa^ przez te jednostki wedlug stanu srodkow na:
1) 10. dzien miesia^ca - do 13. dnia danego miesia^ca,
2) 20. dzien danego miesia^ca - do 23. dnia nastejmego miesia^ca
3) ostatni dzien danego miesia^ca - do 3. dnia nast^pnego miesia^ca
- na rachunek bieza^cy Gminy Prudnik z zastrzezeniem ust. 2.

2. Dochody pobrane do 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o ktorych mowa w ust. 1,
nalezy przekazac na rachunek Gminy w terminie do 5 stycznia roku nastejmja^cego po roku
budzetowym, a gdy ten dzieri bylby dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po
tym terminie.
3. Dochody pobrane na rzecz budzetu panstwa, pomniejszone o okreslone w odr^bnych ustawach
dochody przysluguj^ce Gminie, Wydzial Finansowo-Budzetowy przekazuje na rachunek
dochodow dysponenta cze^sci budzetowej przekazuj^cego dotacj§ w terminach okreslonych w
art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych.
§ 7. Wykonanie Zarzaxlzenia powierza si§ Kierownikom samorza^dowych jednostek
budzetowych, Glownym Ksi^gowym oraz Naczelnikowi Wydzialu Finansowo-Budzetowego.
§ 8. Zarza_dzenie wchodzi w zycie z dniem podjejcia i podlega ogloszeniu w Biuletynie
Informacji Publicznej.
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