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aARZ¡DZENTE NR J l2oI
Burmist rza Miasta Jgdrzej owa

z dnia 11 stycznia 2006 roku

w sprawie udzieluniu zuliczek prucownikom Urzgdu Miejskiego w Jgdrzejowie

Na podstawie $ 19 Rozporzqdzenia Ministra Finansów z dnia 26 stycznia
2005 r. w sprawie gospodarki finansowej jednostek budZetowych, zaldadów
budzetowych i gospodarstw pomocniczych jednostek budzetowych oraz zasad
i terminów rocznych rozliczeh i wplat do budzetu (Dz.u. Nr 23 poz 190 z dnia26
stycznia2005 r.) zarzqdzam co nastEpuje:

$ 1

W rJ r zgdzi e Mi ej skim wy stgp ui q zaliczki gotówkowe :
1) stale - na dokonywanie bie2qcych zakupów znaków oplaty skarbowej,

udzielane na caly rok budzetowy. Zaliczki stale powinny byó rozliczane
przed koúcem roku bud2etowego;

2) jednorazowe - wyplacane pracownikom zatrudnionym w urzEdzie na azas
nieokreélony, na umowQ zlecenie, cztonkom Ochotniczych Stra?y
P oaamych, kierownikom jednostek organizacyjnych gminy, z-cy dyrektora
Domu Kultury. Zaliczki jednorazowe mog4 byó wyplacane na poczet
podróZy slu2bowej, zakupu materiatów, sprzEtu i uslug.

$ 2

Osoby otrzymujEce polecenie wylazdu stuZbowego pobieraj4 zarejestrowany
(nadany numer kolejny) blankiet ,,polecenie v,ryiazdu sluZbowego". Uzyskujq
podpisy osoby deleguj4cej, okreélaj4cych równie2 érodki komunikacji.
Zezwolenie na odbycie podró2y samochodem wlasnym lub stuzbowym mo2e
wydaó wytqcznie Burmistrz lub Sekretarz na podstawie uprzednio zawartej
umowy.
W przypadku pobierania zaliczki na delegacjq osoba otrzymuj4ca polecenie
wyjazdu wypelnia dolny odcinek, na którym uzyskuje akceptacjg Burmistrza,
skarbnika lub innych pelnomocników. Na podstawie tego odcinka otrzymuje
gotówkq. Zaliczki na delegacjq podlegajqrozliczeniu w terminie 7 dni od daty
zakohczenia podrózy stu2bowej .



$ 3

Pozostale zaliczki jednorazowe wyplaca siQ na podstawie wypelnionego
z zaakceptowanego przez Burmistrza, skarbnika lub ich pelnomocników wniosku
o zaliczkg. Zaliczki te podlegajqrozliczeniu w terminie 14 dni od daty pobrania,
najpóíniej do 20 grudnia roku budZetowego.

$ 4

W szczególnie uzasadnionych przypadkach na podstawie zezwoleh Burmistrza,
pracownikom zatrudnionym w Urzgdzie Miejskim na czas nieokreélony mohebyó
wyplacona zaliczka na poczef wynagrodzenia, jednak nie wyhsza niL
wynagrodzenie przyslugujEce za przepracowany okres w danym miesiQcu,
pomniejszone o zaliczkp na poazet podatku dochodowego nalehnego od tego
wynagrodzenia. Pobrana na poczet wynagrodzenia zaLiczka podlega rozliczeniu
przy wyplacie najbli2szych wynagrodzen.

$ s
JeLeIi zaliczka podjgta przez pracownika nie zostata rozliczona w ustalonym
term i ni e, p otr4ca s i E j E z najbli2szy ch wynagro d zeh pr ac own i ka.

$ 6

Zarzqdzenie wchodziw Zycie z dniem podpisania.
Jednoczeénie traci moc Zarzadzenie Burmistrza Nr 3al2005
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