
ZARZĄDZENIE NR 11/2019
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 20 lutego 2019 r.

w sprawie  uzupełnienia przepisów wewnętrznych
regulujących gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

Na podstawie art. 44 ust. 1  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r. 
poz. 2077 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości (t.j. 
Dz. U. z 2018r. , poz. 395 z późn. zm.), zarządzam co następuje:

§ 1. Zatwierdzam i wprowadzam do użytku wewnętrznego :

1) Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia, zawierający wzór rachunku do umowy zlecenia, o którym 
mowa w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie 
Miejskim w Mszczonowie, stanowiącej załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 3/2019 BURMISTRZA 
MSZCZONOWA z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę 
finansową w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie,

2) Załącznik nr 2, do niniejszego Zarządzenia, zawierający wzór rachunku do umowy o dzieło, o którym 
mowa w Instrukcji obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo-księgowych w Urzędzie 
Miejskim w Mszczonowie, stanowiącej załącznik nr 1 do ZARZĄDZENIA Nr 3/2019 BURMISTRZA 
MSZCZONOWA z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie przepisów wewnętrznych regulujących gospodarkę 
finansową w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Burmistrz Mszczonowa

mgr inż. Józef 
Grzegorz Kurek
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Załącznik Nr 1 do 
Zarządzenia Nr 11/2019 
Burmistrza Mszczonowa 
z dnia 20 lutego 2019r. 

Imię i nazwisko: ………………………………..
Ulica, ………:…………………………………
Miejscowość i kod: …………………………….
PESEL: ………………………………………………
Nr rachunku bankowego:
………………………………………………………………………..

RACHUNEK Z DNIA …………………..

Za wykonanie zlecenia zgodnie z umową nr …………………………. z dnia 
…………………………. za okres od dnia ……………………… do dnia 
……………………… na rzecz Gminy Mszczonów z siedzibą Plac Piłsudskiego 1, 
96-320 Mszczonów na kwotę ……………………... zł brutto  ( …………godz. x …………. 
zł) 
słownie ……………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że pracę wykonywałem osobiście oraz  prowadzę / nie prowadzę * 
działalności gospodarczej ( *  niewłaściwe skreślić ).

………………………………………
/podpis Zleceniobiorcy/

Stwierdzam, że zlecona czynność została wykonana według warunków zawartej umowy oraz 
potwierdzam  przyjęcie niniejszego rachunku. 

    ………….……………………….
/podpis Zleceniodawcy/
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Załącznik Nr 2 do 
Zarządzenia Nr 11/2019 
Burmistrza Mszczonowa 
z dnia 20 lutego 2019r. 

Imię i nazwisko: ………………………………..
Ulica, ………:…………………………………
Miejscowość i kod: …………………………….
PESEL: ………………………………………………
Nr rachunku bankowego:
………………………………………………………………………..

RACHUNEK Z DNIA …………………..

Za wykonanie dzieła  zgodnie z umową nr …………………………. z dnia 
…………………………. za okres od dnia ……………………… do dnia 
……………………… na rzecz Gminy Mszczonów z siedzibą Plac Piłsudskiego 1, 
96-320 Mszczonów na kwotę ……………. zł brutto, słownie 
……………………………………………………………………….

Jednocześnie oświadczam, że dzieło  wykonałem osobiście oraz  prowadzę / nie prowadzę * 
działalności gospodarczej ( *  niewłaściwe skreślić ).

…………………………………….
/podpis Zleceniobiorcy/

Stwierdzam, że dzieło zostało wykonane według warunków zawartej umowy  oraz  
potwierdzam  przyjęcie niniejszego rachunku. 

…………………………………….
/podpis Zleceniodawcy/
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