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Zarządzenie Nr 64/2021 

Wójta Gminy Pysznica  

z dnia 26 maja 2021 r. 

 

w sprawie: zasad wydatkowania, ewidencjonowania i rozliczania wsparcia pozyskanego 

przez Gminę Pysznica z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

Na podstawie art. 4 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości  

( Dz. U. z 2021 r.  poz. 217 z późn. zm. ) w związku z art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020r. 

 o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 , innych chorób zakaźnych oraz wywołanych 

nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2020 r. poz. 568 z późn. 

zm.) oraz Uchwałą Nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r, (M.P. z 2020 r. poz. 662)     

zarządzam   co następuje:     

§ 1. Zarządzenie dotyczy zasad wydatkowania, ewidencjonowania i rozliczania wsparcia na 

inwestycyjne zadania dla jednostek samorządu terytorialnego w postaci środków 

finansowych, zwanych dalej „środkami RFIL”, pozyskanego przez Gminę Pysznica  

z  Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. 

§ 2. 1. Rachunkowość środków RFIL prowadzona jest na podstawie obowiązującej Instrukcji 

w sprawie zasad (polityki) rachunkowości. 

2. Ustala się szczegółowe zasady prowadzenia ewidencji księgowej dotyczącej środków 

RFIL; 

1) wyodrębniona ewidencja dla środków RFIL prowadzona jest przez Referat Finansów  

i Budżetu w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Pysznica oraz Gminy Pysznica. 

Ewidencja prowadzona jest komputerowo w systemach finansowo- księgowych przy 

zastosowaniu: 

a) programu komputerowego  Systemu Księgowości Komputerowej firmy RADIX  - System 

Finansowo Księgowy FKB +; 

b) programu komputerowego Systemu Księgowości Komputerowej firmy RADIX  - System 

PŁACE +; 

c) programu komputerowego Systemu Księgowości Komputerowej firmy  RADIX ,  System 

STW  środki trwałe, 

2) dla środków RFIL tworzy się w księgach rachunkowych Urzędu Gminy Pysznica oraz 

Gminy Pysznica odrębny dziennik cząstkowy o symbolu nr 64, który umożliwia 

wygenerowanie odrębnych kont księgi głównej, kont ksiąg pomocniczych, zestawień obrotów 

i sald. W ramach dziennika cząstkowego prowadzi się ewidencję księgową wg klasyfikacji 

budżetowej oraz z podziałem na poszczególne zadania, 



2 

 

3) wskazany wyżej sposób prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej pozwala na 

identyfikację wszystkich operacji gospodarczych związanych ze środkami RFIL i pozwala na 

uzyskanie  informacji wymaganych w zakresie rozliczania i kontroli, 

4) księgi rachunkowe prowadzone są w oparciu o zasady: jawności, kasowości, zasadę 

memoriału, zasadę ostrożnej wyceny i zasadę istotności, 

3. Realizacja wydatków następuje zgodnie ze złożonymi projektami, podpisanymi umowami 

 i harmonogramami, na podstawie prawidłowo wystawionych, opisanych  i zatwierdzonych 

oryginałów dokumentów księgowych. Służby finansowe w Urzędzie zobowiązane są 

stosować określone ustawą zasady rachunkowości dla jasnego, rzetelnego, wiernego 

wykorzystania i zarzadzania środkami RFIL. 

4. Ustala się następujące szczegółowe zasady obiegu dokumentów księgowych dotyczących 

środków RFIL: 

1) Faktury, rachunki lub inne dokumenty równoważne wpływają do biura podawczego 

Urzędu Gminy, gdzie są rejestrowane w rejestrze faktur. Faktura lub inny dokument 

zostaje opieczętowany datą wpływu, numerem z rejestru. Następnie dokument jest 

niezwłocznie przekazywany do komórki merytorycznej, która realizuje zadanie.  

2) Pracownik komórki merytorycznej sprawdza dowody pod względem merytorycznym , 

zastosowania trybu zamówień publicznych, opisuje dowody ( umieszcza adnotację płatne 

z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych),  a następnie niezwłocznie (maksimum 

trzy dni po dacie wpływu) przekazuje do Referatu Finansów i Budżetu.  

3) Sprawdzenie dowodów pod względem formalno-rachunkowym następuje po sprawdzeniu 

pod względem merytorycznym i należy do upoważnionych pracowników Urzędu Gminy.   

4) Skarbnik Gminy dokonuje wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych                  

i finansowych z planem finansowym oraz wstępnej kontroli i rzetelności dokumentów 

dotyczących operacji. Złożenie podpisu oznacza, że: 

a) nie zgłasza zastrzeżeń do przedstawionej przez właściwych rzeczowo pracowników 

oceny prawidłowości merytorycznej tej operacji i jej zgodności z prawem, 

b) nie zgłasza zastrzeżeń do kompletności oraz formalno-rachunkowej rzetelności             

i prawidłowości dokumentów, dotyczących tej operacji, 

c) zobowiązania wynikające z operacji mieszczą się w planie finansowym oraz są 

zabezpieczone środki na ich pokrycie. 

5) Wójt Gminy lub osoba upoważniona zatwierdza dokumenty do realizacji. 

6) Rachunki, faktury sprawdzone pod względem merytorycznym, formalno- rachunkowym 

i zatwierdzone do wypłaty podlegają zapłacie w formie przelewu przez pracownika 

Referatu Finansów i Budżetu. Po dokonaniu przelewu pracownik dokonujący zapłaty na 
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dokumencie zamieszcza adnotację „zapłacono przelewem” oraz uzupełnia ją datą 

i potwierdza podpisem. 

7) Po dokonaniu powyższych czynności dokument podlega dekretacji poprzez wskazanie 

kont do ujęcia w księgach rachunkowych JEDNOSTKI. Na pierwszej stronie dokumentu 

jest nanoszony numer pod którym jest on księgowany w koszty zadania. 

8) Po otrzymaniu wyciągów bankowych są one dekretowane i ujmowane w księgach 

rachunkowych ORGANU i JEDNOSTKI. 

5. Wszystkie oryginalne księgowe dowody źródłowe dotyczące środków RFIL kompletowane 

są w oddzielnych odpowiednio opisanych segregatorach, które przechowywane są w siedzibie 

Urzędu Gminy Pysznica. 

§ 3. 1. Dla środków RFIL został utworzony oddzielny rachunek bankowy w PLN o numerze 

32 9434 1025 2006 1695 1311 0074 prowadzony przez Bank Spółdzielczy w Tarnobrzegu 

Oddział Nisko. 

2. Na rachunku środków RFIL będą ewidencjonowane operacje finansowe dotyczące: 

a) wpływów środków z dofinansowania, 

b) wpływów odsetek narosłych od otrzymanego dofinansowania, 

c) wydatków finansowanych ze środków RFIL. 

3. Odsetki narosłe na rachunku bankowym środków RFIL są wydatkowane według takich 

samych zasad, jak środki RFIL. 

4. Klasyfikacja budżetowa wydatków ponoszonych ze środków RFIL jest zgodna z rodzajem 

ponoszonego wydatku, mogą to być wyłącznie majątkowe. 

§ 4. 1. Odpowiedzialność za prawidłowe prowadzenie wyodrębnionej ewidencji księgowej 

środków RFIL ponoszą pracownicy Referatu Finansów i Budżetu odpowiedzialni za 

prowadzeni ewidencji księgowej. 

2. Odpowiedzialność merytoryczną za wydatkowanie środków RFIL ponoszą pracownicy 

Referatu Inwestycji i Zamówień Publicznych , którzy również odpowiadają za prawidłowe 

oznaczenie logo inwestycji finansowanych lub dofinansowanych ze środków RFIL zgodnie  

z Uchwałą nr 102 Rady Ministrów z dnia 23 lipca 2020r.  

§ 5. Pracownicy odpowiedzialni za dokonywanie wydatków zobowiązani są do 

systematycznej kontroli realizowanych zadań i wydatków z nimi związanych finansowanych 

ze środków RFIL. Kontrola ta prowadzona winna być pod kątem zabezpieczenia interesu 

Gminy, zasad legalności, celowości i gospodarności. W każdym przypadku, gdy zagrożony 

jest interes Gminy, a wydatek jest niecelowy bądź posiada znamiona niegospodarności lub ma 

być dokonany z pominięciem zasad legalności, pracownik odpowiedzialny za ten wydatek 

niezwłocznie zawiadamia o tym przełożonych. Dopiero po wnikliwej analizie takiego stanu  

i eliminacji nieprawidłowości, wydatek może być zrealizowany. 
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§ 6. Do zagadnień nie uregulowanych w niniejszym zarządzeniu mają zastosowanie 

obowiązujące aktualnie uregulowania tj; Zarządzenie Nr 96/2019 w sprawie ustalenia 

dokumentacji przyjętych zasad rachunkowości dla Urzędu Gminy Pysznica ze zmianami. 

 § 7.  Kontrolę nad wykonaniem zarządzenia powierza się Zastępcy Wójta,  Sekretarzowi  

i Skarbnikowi Gminy. 

 §  8.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

                                                                                                             Wójt 

                                                                                                  Łukasz Bajgierowicz 

 

 

                                        

                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


