
Prezydent Miasta Lublin

Zarządzenie nr 19/9/2019

Prezydenta Miasta Lublin

z dnia 9 września 2019 r.

zmieniające  zarządzenie  nr  38/12/2018  Prezydenta  Miasta  Lublin  z  dnia
21  grudnia  2018  r.  w sprawie  zasad  gospodarki  finansowej  jednostek
budżetowych Miasta Lublin

Na  podstawie  art.  30  ust.  2  pkt  4  ustawy  z  dnia  8 marca  1990 r.
o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r.  poz.  506,  1309),  art.  32 ust.  2  pkt  4 w
związku  z  art.  92  ust.  1  pkt  2  ustawy  z  dnia  5  czerwca  1998  r.  o  samorządzie
powiatowym (Dz.U. z 2019 r. poz. 511) oraz § 22 ust. 1 Regulaminu Organizacyjnego
Urzędu  Miasta  Lublin  stanowiącego  załącznik  do  zarządzenia  nr  32/12/2018
Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie nadania Regulaminu
Organizacyjnego Urzędu Miasta Lublin z późn. zm. zarządzam, co następuje:

§ 1

W zarządzeniu nr 38/12/2018 Prezydenta Miasta Lublin z dnia 21 grudnia 2018 r.
w sprawie  zasad  gospodarki  finansowej  jednostek  budżetowych  Miasta  Lublin
wprowadzam następujące zmiany:

1) § 6 ust. 3 otrzymuje brzmienie:

„3.  Informacja  podpisana  przez  kierownika  jednostki  budżetowej,  głównego
księgowego lub osobę upoważnioną może być przekazana w postaci dokumentu
papierowego  lub  elektronicznego.  Informację  w  postaci  dokumentu
elektronicznego  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub
Profilem  Zaufanym,  o  ile  informacja  przekazywana  jest  na  elektroniczną
skrzynkę  podawczą.  W  ramach  Urzędu  informacja  może  być  opatrzona
podpisem systemowym Mdok i powinna być przesłana w aplikacji Mdok.”;

2) § 11 ust. 6 otrzymuje brzmienie:

„6.  Informacja  podpisana  przez  kierownika  jednostki  budżetowej,  Dyrektora
Centrum,  Dyrektora  Wydziału  Oświaty  i  Wychowania  Urzędu,  głównego
księgowego lub osobę upoważnioną może być przekazana w postaci dokumentu
papierowego  lub  elektronicznego.  Informację  w  postaci  dokumentu
elektronicznego  opatruje  się  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub
Profilem  Zaufanym,  o  ile  informacja  przekazywana  jest  na  elektroniczną
skrzynkę  podawczą.  W  ramach  Urzędu  informacja  może  być  opatrzona
podpisem systemowym Mdok i powinna być przesłana w aplikacji Mdok.”;

3) w § 15 w ust. 3 po pkt 2 kropkę zastępuje się średnikiem i dodaje się pkt 3 w
brzmieniu:
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„3)  postanowienia  określające  dopuszczalne  formy  wystawiania  i
przekazywania faktur, w postaci:

a)  dokument papierowy,

b)  ustrukturyzowana  faktura  elektroniczna  przesyłana  za  pośrednictwem
Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF),

c)  dokument  elektroniczny w dowolnym formacie elektronicznym innym niż
określony w lit. b.”;

4) w § 18:

a) w ust. 1 wyraz „formie” zastępuje się wyrazem „postaci”,

b) ust. 2 otrzymuje brzmienie:

„2. Informację w postaci dokumentu elektronicznego opatruje się kwalifikowanym
podpisem elektronicznym lub Profilem Zaufanym, o ile informacja przekazywana
jest na elektroniczną skrzynkę podawczą. W ramach Urzędu informacja może
być opatrzona podpisem systemowym Mdok i powinna być przesłana w aplikacji
Mdok.”;

5) w § 20:

a) w ust. 2 wyraz „formie” zastępuje się wyrazem „postaci”,

b) ust. 4 otrzymuje brzmienie:

„4.  Wniosek  w  postaci  dokumentu  elektronicznego  opatruje  się
kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  lub  Profilem  Zaufanym,  o  ile
informacja przekazywana jest na elektroniczną skrzynkę podawczą. Wydział
Oświaty i Wychowania Urzędu przesyła wniosek w aplikacji Mdok opatrzony
podpisem systemowym Mdok.”,

c) w  ust.  7  skreśla  się  wyrazy  „jednostki  oświatowe  (z  wyjątkiem  jednostek
obsługiwanych),”,

d) w ust. 10 po wyrazie „ust. 11” dodaje się wyraz „i 12”,

e) w ust. 11 po wyrazie „ust. 9” dodaje się wyrazy „, z uwzględnieniem ust. 12”,

f) po ust. 11 dodaje się ust. 12 w brzmieniu:

„12.  Centrum  przygotowuje  i  przekazuje  wniosek  w  zakresie  jednostek
obsługiwanych do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu dotyczący projektów
realizowanych  z  udziałem  środków  zewnętrznych,  z  wyjątkiem  programów
rządowych,  koordynowanych  przez  Wydział  Oświaty  i  Wychowania  Urzędu
w formie przez niego określonej i w terminach określonych w §21 ust. 1a.”;

6) w § 21:

a) ust. 1 otrzymuje brzmienie:

„1. Jednostki oświaty, z wyjątkiem jednostek obsługiwanych, składają wnioski
do Wydziału Oświaty i Wychowania Urzędu, z zastrzeżeniem ust. 1a i 2, w
formie przez niego określonej, uwzględniając stan środków na wydzielonym
rachunku:

1)  do  5  dnia  danego  miesiąca  na  pozostałe  wydatki  bieżące,  podatek
dochodowy  od  osób  fizycznych,  wypłatę  wynagrodzeń  dla  pracowników
administracji i obsługi;
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2)  do  25  dnia  danego  miesiąca  na  wypłatę  wynagrodzeń  pracowników
pedagogicznych oraz składki odprowadzane do ZUS.”,

b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:

„1a. W zakresie  projektów realizowanych z udziałem środków zewnętrznych,
z wyjątkiem programów rządowych, koordynowanych przez Wydział Oświaty i
Wychowania Urzędu jednostki oświatowe oraz Centrum w zakresie jednostek
obsługiwanych składają wniosek o przekazanie środków do Wydziału Oświaty
i Wychowania Urzędu, w formie przez niego określonej, do 20 dnia danego
miesiąca roku budżetowego, zaś w miesiącu grudniu - do 15.”; 

7) w § 24:

a)  w  ust.  2  po  wyrazach  „roku  budżetowym”  dodaje  się  wyrazy
„, z zastrzeżeniem ust. 2a”,

b) po ust. 2 dodaje się ust. 2a w brzmieniu:

„2a.  W zakresie  projektów realizowanych  z  udziałem środków zewnętrznych,
z wyjątkiem  programów  rządowych,  koordynowanych  przez  Wydział  Oświaty
i Wychowania Urzędu jednostki oświatowe oraz Centrum w zakresie jednostek
obsługiwanych  zwracają  niewykorzystane  środki  do  Wydziału  Oświaty
i Wychowania Urzędu w terminach przez niego określonych.”;

8) w załączniku nr 5 do zarządzenia tytuł otrzymuje brzmienie: ”Wniosek Wydziału
Oświaty  i  Wychowania  Urzędu  oraz  Centrum  o  przekazanie  środków  na
realizację wydatków budżetowych.”.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Lublin

              (-) dr Krzysztof Żuk

Rozdzielnik:
1. Oryginał: Wydział Organizacji Urzędu.
2. Kopia użytkowa: www.bip.lublin.eu.
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