
ZARZĄDZENIE NR 110/2015
WÓJTA GMINY KONOPISKA

z dnia 25 listopada 2015 r.

w sprawie określenia procedur pobierania i odprowadzania dochodów budżetowych  uzyskiwanych 
przez jednostki budżetowe Gminy Konopiska

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2015 r. 
poz. 1515), art. 11 ust. 2, art. 255 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych  (Dz. U. z 2013 r. 
poz. 885 z późn. zm), zarządzam co następuje:

§ 1. 1. Jednostki budżetowe Gminy Konopiska przekazują pobrane dochody budżetowe na rachunek 
budżetu gminy.

2.  Ustala się następujące zasady i terminy odprowadzania przez jednostki budżetowe Gminy Konopiska 
zrealizowanych dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami:

1) Dochody budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań 
zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami pobrane przez jednostki budżetowe, 
przekazywane są na rachunek budżetu gminy wg stanu środków określonego na:

- 10 dnia miesiąca – w terminie do 12 dnia danego miesiąca,

- 20 dnia miesiąca – w terminie do 22 dnia danego miesiąca,

- ostatni dzień każdego kwartału, jeśli istnieje taka możliwość – w ostatnim dniu kwartału.

2) Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa w punkcie 1, dochody 
budżetowe związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych 
jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, są przekazywane na rachunek budżetu gminy w 
terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest dniem wolnym 
od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

3) W przypadku niedotrzymania terminu przekazania dochodów na podstawowy rachunek budżetu Gminy 
Konopiska, kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do dostarczenia Skarbnikowi Gminy 
pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn powstałych opóźnień.

4) Przekazanie dochodów budżetowych związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz 
innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, każdorazowo powinno 
nastąpić poprzez sporządzenie jednego przelewu w treści zawierającego następujące dane: tytuł wpłaty; 
kwotę przekazywaną; okres jakiego ona dotyczy; obowiązującą klasyfikację budżetową.  W przypadku, gdy 
wymagane dane nie zmieszczą się w tytule przelewu, w dniu, w którym jednostki organizacyjne dokonują 
przekazania dochodów na rachunek bankowy Gminy Konopiska, zobowiązane są do przekazania 
zestawienia wpłat drogą elektroniczną na adres email Skarbnika Gminy oraz jego Zastępcy.

3.  Ustala się następujące zasady i terminy odprowadzania przez jednostki budżetowe Gminy Konopiska 
zrealizowanych dochodów budżetowych związanych z bieżącą realizacją dochodów własnych gminy:

1) Dochody budżetowe związane z bieżącą realizacją dochodów własnych gminy, przekazywane są na 
rachunek budżetu gminy wg stanu środków określonego na:

- 10 dnia miesiąca – w terminie do 12 dnia danego miesiąca,

- 20 dnia miesiąca – w terminie do 22 dnia danego miesiąca,

- ostatni dzień każdego miesiąca, jeśli istnieje taka możliwość – w ostatnim dniu roboczym miesiąca.

2) Pobrane do dnia 31 grudnia i nieprzekazane w terminach, o których mowa w punkcie 1, dochody 
budżetowe związane z bieżącą realizacją dochodów własnych gminy, są przekazywane na rachunek 
budżetu gminy w terminie do dnia 5 stycznia roku następującego po roku budżetowym, a gdy ten dzień jest 
dniem wolnym od pracy - do pierwszego dnia roboczego po tym terminie.

3) Niezależnie od terminów określonych w ust. 2 pkt. 1, jednostki budżetowe zobowiązane są do 
niezwłocznego przekazania pobranych dochodów na pisemne polecenie Skarbnika Gminy.
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4) W przypadku niedotrzymania terminu przekazania dochodów na podstawowy rachunek budżetu Gminy 
Konopiska, kierownicy jednostek organizacyjnych zobowiązani są do dostarczenia Skarbnikowi Gminy 
pisemnych wyjaśnień dotyczących przyczyn powstałych opóźnień.

5) Przekazanie dochodów budżetowych związanych z bieżącą realizacją dochodów własnych gminy, 
każdorazowo powinno nastąpić poprzez sporządzenie jednego przelewu zawierającego następujące dane: 
tytuł wpłaty; kwotę przekazywaną; okres jakiego ona dotyczy; obowiązującą klasyfikację budżetową. W 
przypadku, gdy wymagane dane nie zmieszczą się w tytule przelewu, w dniu, w którym jednostki 
organizacyjne dokonują przekazania dochodów na rachunek bankowy Gminy Konopiska, zobowiązane są 
do przekazania zestawienia wpłat drogą elektroniczną na adres email Skarbnika Gminy oraz jego Zastępcy.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się dyrektorom jednostek budżetowych i Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2016 r

 

Wójt Gminy Konopiska

mgr inż. Jerzy Żurek
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