
 NR 0050.17.2021 
WÓJTA GMINY LUBICZ 

z dnia 26 lutego 2021 r. 

w sprawie zasad udzielenia i rozliczenia zaliczek w  Gminy w Lubiczu 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o  gminnym (Dz.U. z 2020 r., 
poz. 713 z    co  

§ 1.  reguluje zaliczki udzielane pracownikom  Gminy w Lubiczu. 

§ 2. Na  wydatków, zgodnie z planem finansowym,   udzielane: 

1) zaliczki  - udzielane  na podstawie wniosku o  na  rok   na okres krótszy, 

2) zaliczki jednorazowe    jednorazowo w  od uzasadnionych potrzeb. 

§ 3. Ustala  terminy  

1) zaliczki  – rozliczenie  w  dokonywanych wydatków i zawsze na ostatni   
 kalendarzowego, z zachowaniem zasady rozliczania kosztów w  ich powstania. 

Ostateczne rozliczenie  do dnia 15 grudnia roku  

2) zaliczki jednorazowe – rozliczenie  w terminie do 14 dni roboczych od daty ich pobrania i zawsze 
do    

3) na uzasadniony i zaakceptowany przez Skarbnika wniosek zaliczkobiorcy - termin rozliczenia zaliczki 
   

§ 4. 1. Kwota zaliczki  nie   1.000  

2. W  przypadkach, na pisemnie uzasadniony wniosek zaliczkobiorcy i zaakceptowany przez 
Skarbnika kwota zaliczki      w ust 1. 

§ 5. 1.  zaliczek  na podstawie dowodu  „Wniosek o  (wzór 
„Wniosku o    nr 1 do  wystawionego w jednym egzemplarzu przez 

 pracownika Referatu Finansowego z   celu i przeznaczenia pobieranej 
zaliczki oraz zatwierdzonego przez osoby   

2. Wniosek o  pod  merytorycznym zatwierdza kierownik referatu lub pracownik przez 
niego   dysponentem  z którego realizowany ma  wydatek. 

3. Wniosek o  zatwierdza do  Skarbnik oraz Wójt. 

4. Wniosek o  podpisuje zaliczkobiorca,    do  kwoty 
nierozliczonej w wyznaczonym terminie zaliczki z   wynagrodzenia. 

5.  zaliczki  w formie gotówki w banku. 

6. Nowa zaliczka   udzielona, pod warunkiem,  zaliczkobiorca   z zaliczki 
uprzednio pobranej. 

7. W  przypadkach, racjonalnie uzasadnionych i zaakceptowanych przez Skarbnika, nowa 
zaliczka   udzielona bez rozliczenia zaliczki uprzednio pobranej. 

§ 6. 1. Rozliczanie zaliczek  na podstawie dowodu  „Rozliczenie zaliczki” (wzór 
„Rozliczenia zaliczki”   nr 2 do   przez  w którym 
wyszczególnia on  dokumenty rozliczeniowe.   dokument podlega sprawdzeniu pod 

 merytorycznym i zatwierdzeniu przez  osoby. 

2. Sprawdzenia pod  formalno-rachunkowym dowodu  „Rozliczenie zaliczki” 
dokonuje pracownik Referatu Finansowego   swój podpis. 

3.  zaliczkobiorca  dowody  

1) wydatkowanie  kwoty od kwoty pobranej zaliczki - wówczas  zostanie  
zaliczkobiorcy, 



2) wydatkowanie  kwoty od kwoty pobranej zaliczki - wówczas  podlega zwrotowi na rachunek 
bankowy wydatków  Gminy w terminie rozliczenia zaliczki. 

§ 7.  wchodzi w  z dniem podpisania. 

 

   

Wójt Gminy Lubicz 
 
 

Marek Nicewicz 








