
Zarządzenie 37/2017 

Wójta Gminy Wręczyca Wielka   

z dnia 12 maja 2017 r. 

 

KA.0050.37.2017 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 22/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 03 

lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w Urzędzie Gminy 

Wręczyca Wielka  

 

Na podstawie art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.)  

 

Wójt Gminy Wręczyca Wielka zarządza, co następuje: 

 

§ 1 

 

Wprowadza się następujące zmiany w Zarządzeniu Nr 22/2014 Wójta Gminy Wręczyca 

Wielka z dnia 03 lutego 2014 r. w sprawie wprowadzenia procedur kontroli finansowej w 

Urzędzie Gminy Wręczyca Wielka: 

 

1.Treść §15: 

 

„1. Przy wydatkach o wartości powyżej 1.500,- zł do 6.000,- euro włącznie, pracownik 

merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje z 

zapotrzebowaniem i wnioskiem uzasadniającym postępowanie do Wójta Gminy, wskazując 

na konieczność i zasadność dokonania wydatku. 

2. Wydatki od kwoty 1.500,00 zł brutto (słownie: tysiąc pięćset złotych) przed ich realizacją 

tj. przed zaciągnięciem zobowiązania, podlegają wstępnej ocenie w formie 

„Zapotrzebowania” i „Wniosku”. Czynności tych dokonuje Kierownik Referatu komórki 

organizacyjnej, bądź pracownik na samodzielnym stanowisku - merytorycznie 

odpowiedzialny za dany wydatek, z uwzględnieniem stosowania przepisów prawa zamówień 

publicznych. Na dokumencie potwierdzającym realizację zamówienia powyżej 1.500,- zł 

wymagane jest wskazanie wniosku zaakceptowanego przez Wójt Gminy. Od kwoty 3.000,- zł 

brutto udzielenie zamówienia następuje po zawarciu umowy. Dla wydatków nie 

przekraczających 3.000,- zł brutto nie jest wymagana umowa. 

3. Wszystkie zapotrzebowania weryfikowane są przez Skarbnika. 

4. Złożenie podpisu przez Skarbnika oznacza, że wydatek ten mieści się w planie finansowym 

oraz są środki finansowe na jego pokrycie. 

5. Do wydatków większych niż 1.500,- zł brutto niezbędna jest akceptacja Wójta. 

6. Podjęcie decyzji skutkującej poniesieniem wydatku/zaciągnięcia zobowiązania powyżej 

1.500,- zł bez akceptacji Skarbnika i bez akceptacji Wójta, jest naruszeniem dyscypliny 

finansowej. 

7. Ocena celowości polega na zbadaniu czy poniesienie wydatku/zaciągnięcie zobowiązania 

jest konieczne, czy danego zamierzenia nie można zrealizować lepiej, szybciej, taniej. 

8. Procedury zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości kwoty 14.000 euro określa „Regulamin o udzielanie zamówień publicznych o 

wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 14.000 euro” wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 11/2014 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 stycznia 2014r.”, 



zastępuje się treścią: 

 

„1. Przy wydatkach o wartości powyżej 500,00 euro do 8.000,00 euro włącznie, pracownik 

merytoryczny odpowiedzialny za realizację danego zamówienia występuje                                                   

z zapotrzebowaniem i wnioskiem uzasadniającym postępowanie do Wójta Gminy, wskazując 

na konieczność i zasadność dokonania wydatku. 

2. Wydatki powyżej 500,00 euro brutto (słownie: pięćset euro) przed ich realizacją tj. przed 

zaciągnięciem zobowiązania, podlegają wstępnej ocenie w formie „Zapotrzebowania”                              

i „Wniosku”. Czynności tych dokonuje Kierownik Referatu komórki organizacyjnej, bądź 

pracownik na samodzielnym stanowisku - merytorycznie odpowiedzialny za dany wydatek,                    

z uwzględnieniem stosowania przepisów prawa zamówień publicznych. Na dokumencie 

potwierdzającym realizację zamówienia powyżej 500,00 euro wymagane jest wskazanie 

wniosku zaakceptowanego przez Wójt Gminy. Od kwoty 3.000,00 zł netto udzielenie 

zamówienia następuje po zawarciu umowy. Dla wydatków nie przekraczających 3.000,00 zł 

netto nie jest wymagana umowa. 

3. Wszystkie zapotrzebowania weryfikowane są przez Skarbnika. 

4. Złożenie podpisu przez Skarbnika oznacza, że wydatek ten mieści się w planie finansowym 

oraz są środki finansowe na jego pokrycie. 

5. Do wydatków większych niż 500,00 euro brutto niezbędna jest akceptacja Wójta. 

6. Podjęcie decyzji skutkującej poniesieniem wydatku/zaciągnięcia zobowiązania powyżej 

500,00 euro bez akceptacji Skarbnika i bez akceptacji Wójta, jest naruszeniem dyscypliny 

finansowej. 

7. Ocena celowości polega na zbadaniu czy poniesienie wydatku/zaciągnięcie zobowiązania 

jest konieczne, czy danego zamierzenia nie można zrealizować lepiej, szybciej, taniej. 

8. Procedury zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 

równowartości kwoty 30.000,00 euro określa „Regulamin udzielania zamówień publicznych o 

wartości szacunkowej nieprzekraczającej równowartości 30 000 euro” wprowadzony 

Zarządzeniem Nr 52/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 06 lipca 2016 r.”. 

 

2.Treść § 16: 

 

„1. Ocena celowości zaciągnięcia zobowiązania i dokonywania wydatków dokonywana jest 

na  podstawie zapotrzebowania: 

 1) sporządzonego przez pracownika komórki organizacyjnej prowadzącego sprawy 

gospodarcze i zaakceptowanego przez Wójta, jeżeli dotyczą Urzędu, 

 2) sporządzonego przez Kierowników Referatów, pracowników na samodzielnych 

stanowiskach pracy, jeżeli dotyczą wykonywania zadań Gminy. 

2. Zapotrzebowanie winno zawierać: 

 1) określenie przedmiotu zapotrzebowania co do rodzaju i ilości, 

 2) wartość szacunkową przedmiotu zapotrzebowania, 

 3) ocenę celowości i uzasadnienie poniesienia wydatków/zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego. 

3.Wzór „Zapotrzebowania” i „Wniosku”  – stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 

11/2014Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 28 stycznia 2014r..” 

 

zastępuje się treścią: 

 

„1. Ocena celowości zaciągnięcia zobowiązania i dokonywania wydatków dokonywana jest 

na  podstawie zapotrzebowania: 



 1) sporządzonego przez pracownika komórki organizacyjnej prowadzącego sprawy 

gospodarcze i zaakceptowanego przez Wójta, jeżeli dotyczą Urzędu, 

 2) sporządzonego przez Kierowników Referatów, pracowników na samodzielnych 

stanowiskach pracy, jeżeli dotyczą wykonywania zadań Gminy. 

2. Zapotrzebowanie winno zawierać: 

 1) określenie przedmiotu zapotrzebowania co do rodzaju i ilości, 

 2) wartość szacunkową przedmiotu zapotrzebowania, 

 3) ocenę celowości i uzasadnienie poniesienia wydatków/zaciągnięcia zobowiązania 

finansowego. 

3.Wzór „Zapotrzebowania” i „Wniosku”  – stanowią załącznik nr 1 i nr 2 do Zarządzenia Nr 

52/2016 Wójta Gminy Wręczyca Wielka z dnia 06 lipca 2016 r..”. 

 

 

§ 2 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


