
ZARZĄDZENIE NR52
Wójta Gminy Fałków
z dnia 20 grudnia 2016 roku

w sprawie powierzenia Skarbnikowi Gminy Fałków wykonywania określonych obowiązków
w zakresie rachunkowoŚci oraz gospodarki finansowej Gminy Fałków.

Napodstawie art. 3I,afi..33 ust. 4,aft.39 ust. 2iart.46 ustawy zdnia 8 marca
1990 roku o samorzędzie gminnym (Dz.U. z2016 r. poz. 446 zpóźn. zm.) art.4 ust. 5 ustawy
z dnta 29 vurześnia 1994 roku o rachunkowości (Dz'U . z 20I(' t. poz. 1047 z pożn. zm,) art. 53
ust. 2 i art. 54 ust. 1 ustawy z dnta 27 sierpnta 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z
2016 r. poz. 1870 z póŹn.zm.) art. 268 a ustawy z drna 14 czerwca 1960 Kodeks
Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2016 t. poz. 23) oraz art. 98 ustawy z dnia 23

kwietnia 1964 roku - Kodeks Cywilny (Dz,U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) zarzqdzam co
następuje:

$ 1. Powierzam Pant Bogumile Wyciszkiewicz -
Księgowemu Budzetu Gminy Fałkow) z
odpowiedzialnoŚć w zakresie :

1. Rachunkowości:

Skarbnikowi Gminy Fałków (Głównemu
dniem 0I'01.20l7roku obowiązki i

1) prowadzenia rachunkowości jednostki;
2\ wykonywania dyspozycji środkami pienięznymi;
3) dokonywanie zgodnie z obowiqzującymi w jednostce procedurami kontroli finansowej

wstępnej kontroli zgodności operacji gospodarczych i finansowych z planem
finansowym;

4) dokonywanie zgodnie z obowiązującymi w jednostce procedurami kontroli finansowej
wstępnej kontroli kompletności i rzetelności dokumęntów dotyczących operacji
gu'pódarc'ych i finansowych.

2. Realizacji gospodarki finansowej Gminy Fałków zgodnie z przepisami ustawy o
finansach publicznych:

-\ 1) kontrasygnata czynności prawnych powodujących por,vstanie zobowtązan pienięinych
Gminy;

2) opracowania projektu budzetu gminy oraz przedkładanie w obowiązującym trybie do
uchwalenia przez Radę Gminy;

3) sporuądzania informacji o przebiegu wykonania budzetu Gminy Fałków;
4) spotz4dzania zbiorczych sprawozdan ftnansowych z wykonania budzetu Gminy

Fałkow iichu"nIiza.,
5) przekazywanie kierownikom referatów i samodzielnym stanowiskom oTaZ

kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy,Nytycznych niezbędnych do
opracowania proj ektu planu budzetowego;

6) opracowywanie projektow przepisów wewnętrznyt;h z zakresu rachunkowości
wydawany ch przez Woj ta ;

7) czuwanie nad prawidłowym obiegiem informacji i doktrnlęntacji finansowej;
8) prowadzenie ana|iz dochodów i wydatków oraz przedkładanie wniosków w

przedmiocie gospodarki finansowej Wójtowi pod kątem przestrzegania dyscypliny
f,rnansowei:



/

9) zapewnienie pod wzg|ędem finansowym prawidłowości umów zawieranych przez Gminę oraz

jed nostki organizacyjne G miny zwiqza nych ze skutkami fina nsowymi:

10)przestrzeganie zasad rozIiczeń pieniężnych i ochrony wartości pieniężnych.

3.Kierowania i nadzorowania pracq Referatu Finansowego Urzędu Gminy będqc jednocześnie

Kierownikiem tego referatu oraz udzie|anie pełnomocnictw d|a pod|egtych pracowników z zakresu

powierzonych sPraw.

4.Wykonywanie innych zadań wspó|nych d|a referatu i samodzieInych stanowisk pracy okreś|onych w

Regula minie orga nizacYjnYm'

5.Wykonywanie innych zadań doraźnie z|econych przez Wójta Gminy'

$2.SzczegÓłowe obowiqzki służbowe Skarbnika Gminy zawarte sq w zakresie obowiqzków złożonym

v do akt osobowYch'

53'Wykonanie zarzqdzenia powierzam Sekretarzowi Gminy.

}4'Zarzqdzenie wchodziw życie z dniem podpisania.
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Hąriryk Konieczny
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