
ZARZĄDZENIE NR 62/2022 
BURMISTRZA MIASTA ŻARÓW 

z dnia 15 kwietnia 2022 r. 

w sprawie zmiany zarządzenia nr 26/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 31 stycznia 2019  roku w sprawie 
wprowadzenia w Urzędzie  Miejskim w Żarowie zasad ewidencji finansowo – księgowej, zakładowego  planu  

kont oraz  instrukcji w sprawie określenia  szczegółowych  zasad rozliczeń podatków, opłat 
i niepodatkowych należności budżetowych w gminie Żarów 

Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. 
z 2022 r. poz. 559), art. 4  i art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity 
Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późn. zm.), zarządzam, co następuje: 

§ 1. W załączniku nr 1 do Zarządzenia  nr 26/2019 Burmistrza Miasta Żarów z dnia 31 stycznia 2019  r. 
w Części II – Przyjęte zasady rachunkowości, po ustępie 16 dopisuje się następującą treść: 

„17. W przypadku płatności gotówką, kartą płatniczą m. in. za faktury, rachunki, paragony fiskalne – 
wystawiane na Gminę Żarów (m. in. za materiały i wyposażenie, usługi itp.), a dokonywane m. in. przez 
pracowników Urzędu Miejskiego w Żarowie, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli 
Rad Sołeckich, strażaków Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów – zwrotu poniesionych 
wydatków dokonuje się na podstawie wniosku w. w. osób zawartego na w. w. fakturach, rachunkach itp. 
dowodach księgowych wraz z podpisem tych osób i wskazaniem przez te osoby numeru konta bankowego. 
Dopuszcza się sporadycznie, aby powyższe wskazanie na dowodzie księgowym dotyczące zwrotu 
wydatków dla danej osoby dokonywane było przez pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego 
z podaniem numeru konta bankowego, imienia i nazwiska osoby, pełnionej funkcji wraz  z podpisem 
czytelnym pracownika merytorycznego Urzędu Miejskiego odpowiedzialnego za te wskazania.”. 

§ 2. Nadzór nad wykonaniem niniejszego Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 01 stycznia 2022 roku. 
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UZASADNIENIE 

Ze względu na konieczność zaktualizowania polityki rachunkowości w zakresie dotyczącym zwrotu 

wydatków dla osób dokonujących płatności gotówką, kartą płatniczą m. in. za faktury, rachunki, paragony 

fiskalne – wystawiane na Gminę Żarów, a dokonywane m. in. przez pracowników Urzędu Miejskiego w 

Żarowie, przedstawicieli Kół Gospodyń Wiejskich, przedstawicieli Rad Sołeckich i strażaków Ochotniczych 

Straży Pożarnych z terenu Gminy Żarów, wydanie zarządzenia w przedmiotowej sprawie jest uzasadnione. 
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