ZARZĄDZENIE NR 11.2019.K
PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA
- KIEROWNIKA URZĘDU
z dnia 7 marca 2019 r.
w sprawie zmiany instrukcji sporządzania, obiegu
i kontroli dokumentów finansowo-księgowych.
Na podstawie art. 33 ust. 3 w związku z art. 11a ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.
1)
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn. zm. ), art. 34 ust. 1 w związku z art. 92
ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2018 r.
2)
poz. 995 z późn. zm. ), art. 4 ust. 5 w związku z art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
3)
o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm. ), § 12 i § 22 zarządzenia nr 1.2015.K
Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 15 stycznia 2015 r. w sprawie regulaminu organizacyjnego
4)
Urzędu Miasta Zielona Góra z późn. zm. oraz § 38 ust. 2 zarządzenia nr 1476.2016 Prezydenta
Miasta Zielona Góra z dnia 06 grudnia 2016 r. w sprawie centralizacji rozliczeń podatku VAT w Mieście
5)
Zielona Góra z późn. zm. zarządza się, co następuje:
§ 1. W zarządzeniu nr 25.2015.K Prezydenta Miasta Zielona Góra – Kierownika Urzędu z dnia
23 grudnia 2015 r. w sprawie instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo6)
księgowych z późn zm. wprowadza się następujące zmiany:
1) w § 25b ust. 4-5 otrzymują brzmienie:
„4. Komórki organizacyjne urzędu, o których mowa w § 25 ust. 1, dokonują przelewu
bankowego podatku VAT należnego rozliczanego w procedurze odwrotnego obciążenia z rachunku
wydatków właściwego dla danej komórki organizacyjnej urzędu na rachunek dochodów
budżetowych Urzędu.
5. Komórka organizacyjna urzędu właściwa ds. finansowych dokonuje przelewu bankowego
podatku VAT z rachunku dochodów budżetowych na właściwy rachunek bankowy Miasta do celów
VAT, w kwocie zgodnej z deklaracją cząstkową Urzędu.”;
2) § 29 otrzymuje brzmienie:

„§ 29. 1. Komórka organizacyjna urzędu, która opracowuje wnioski o płatność oraz
dokumentację sprawozdawczą projektów finansowanych ze środków zewnętrznych zarówno w
trakcie realizacji, jak i w okresie trwałości projektów, w celu niedopuszczenia do zmiany
kwalifikowalności podatku VAT, prowadzi ewidencję, w której ujmowane są inwestycje objęte
okresowym zakazem wykorzystywania ich do działalności gospodarczej wraz z podaniem terminu
obowiązywania tego zakazu.
2. Ewidencja, o której mowa w ust. 1, jest aktualizowania na ostatni dzień kwartału i rozsyłana
w formie elektronicznej przez komórkę, o której mowa w ust. 1, do sekretariatów wszystkich
komórek organizacyjnych urzędu.
3. Wzór ewidencji, o której mowa w ust. 1, określa system zarządzania.”;
3) po § 29 dodaje się § 29a w brzmieniu:

„§ 29a. 1. Komórka organizacyjna urzędu, o której mowa w § 29 ust. 1, składa w komórce
organizacyjnej urzędu właściwej ds. finansowych uzupełnione i podpisane oświadczenie
odpowiedzialności i wykazu faktur VAT, o którym mowa w § 13a ust. 1 pkt 2 zarządzenia w sprawie
1)

Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1349, 1432 i 2500.
Jak w odnośniku nr 1.
3)
Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2018 r. 398, 650, 1629, 2212, 2244 oraz z 2019 r.
poz. 55.
4)
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 3.2015.K z dnia 27 marca 2015 r., nr 14.2015.K z dnia 19
czerwca 2015 r., nr 24.2015.K z dnia 18 grudnia 2015 r., nr 9.2016.K z dnia 14 marca 2016 r., nr 16.2017.K z dnia 7 kwietnia
2017 r., nr 20.2017.K z dnia 5 lipca 2017 r., nr 21.2017.K z dnia 1 sierpnia 2017 r., nr 24.2017.K z dnia 5 września2017 r., nr
27.2017.K z dnia 2 października 2017 r., nr 29.2017.K z dnia 19 października 2017 r., nr 31.2017.K z dnia 24 listopada 2017 r.,
nr 35.2017.K z dnia 18 grudnia 2017 r., nr 6.2018.K z dnia 13 marca 2017 r., nr 11.2018.K z dnia 18 maja 2018 r.,
nr 15.2018.K z dnia 20 czerwca 2018 r. i nr 16.2018.K z dnia 29 czerwca 2018 r. oraz nr 1.2019.K z dnia 21 stycznia 2019 r.
5)
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 142.2017 z dnia 27 stycznia2017 r. oraz nr 1268.2018
z dnia 2 października 2017 r.
6)
Tekst wymienionego zarządzenia został zmieniony zarządzeniem nr 1.2017.K z dnia 4 stycznia 2017 r. oraz nr 5.2017.k z dnia
3 lutego 2017 r.
2)

1

centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług w Mieście Zielona Góra - najpóźniej w dniu
przedłożenia do akceptacji Skarbnika Miasta oświadczenia o kwalifikowalności podatku VAT
składanego do instytucji finansującej.
2. Oświadczenia o kwalifikowalności VAT są akceptowane przez Skarbnika Miasta
na podstawie dokumentów, o których mowa w ust. 1.”.
§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta oraz kierownikom i pracownikom
komórek organizacyjnych urzędu.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w Biuletynie Informacji
Publicznej.
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