
Zatządzenie Nr 76lzotg
Wójta Gminy Fatków

z dnia 3r grudnia zorg roku
w sprawie zadan powierzonych Skarbnikowi Gminy Fałków (Gtównemu księgowemu

budżetu) w zakresie rachunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Fałków

' Napodstawie art.31, art.33 ust.4, art.39 ust. z iart.46 ustawyz dnia B marca r99o

roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. LJ. z zotg r. poz, 506 Ze zm.), art.4 ust. 5 ustawy z

dnia z9 września 1994 roku o rachunkowości (t'j. Dz. U.zzotgr,poz' 35r), art.53 ust.2 i

art. 54 ust. r ustawy z dnia z7 sierpnia zoog roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2c19

r, poz. 869 ze zm'), art. z68a ustawy z dnia 1'4 CZerwCa 196o roku Kodeks postępowania

administracyjnego (t.j. Dz. LJ. z zot9 r. poz. zog1 ze zm.) oraz art. 98 ustawy z dnia z3

kwietnia 1964 roku Kodeks cyrruilny (t'j' oz. |J, z zotg r. poz. tt45) zarząclzam co następuje:

$r
-:' Powierzam Pani Annie Wajnberger * Skarbnikowi Gminy Fałków (Gtównemu księgowemu

budzetu) z dniem o1 Stycznia zozo roku obowi4zki i odpowieclzialność w zakresie:

l. Rachunkowości:

1) prclwadzenia rac]lunkorvości jednostkil

2) rvykonyr,vania dyspilzycji środkami pieniężnymi:

3) dokonywanie zgodnie z obowiązuj4cymi 11, .jeclnostce procedurami ]<ontrclli finansor'vc.i

lvstępnej kontroli zgodności operac"ii gclspodarc.zych i linansorvych z pIanem llnanscirł'vllr:

4) dokon-vrvanie zgodnie z oborvi4zr-ri4cyrni w, .jec|nostce procedttranri kontroli iirransowe.j

rvstępnej kontroli kolnpletności i rzetelnoŚci dokulne ntórv dotycz4cyclr operac'ii

gtlspoclarczyc h i linansor,vycłr.

2. Realizacji gclspotlarki finansori,.e.j ()miny lrałl<cirvzgoclnie z przepisanri ustalv'v o f-rnansach..

publicznych:

1) kontrasygnata czytrnoŚci prarvnyclr por'vodtriących pow.stanie zoborł,iązań piellięzll.tch

Gminy F'atkow:

f) oplaoowanie projektu brrdzetu Gminy Fałkór,v orazprzedkłaclanie w obowi4zującym trybie

do rtchr,l'alenia ptze,z, Radę G nrin1'' ;

3) sporzqc.lzanie irrfbrnracji o przebiegu wykonania btrdżetu oraz Sprawozdarria roL.znego Z

rvyl<onania buc1Żetu G nlirr;' F ałkow:

1) sporzqc1zarria zblt>rczych spraw,ilzdań flnarrsor'vyclr z u,ykonania budzc-tr'r Cinliny llałkÓvr' i

ich annliza:



5 ) przekazYwanie kierowrlikotn .iednostelt ol.ganizac1.jllych Grrrirry Fałkcirt' oraz

pracownikom Ulzędu Gnrirry w l".ałkowie wytycznych r'riezbędnych do opracor'r,ania

projektu bndzetu Gminy:

(') Ol}racowvwanie pro.jektów przepiso\Ą Wewnętrznych ivydar,vanych pł-zez' Wójta Gllriny

Irałkórv z zirkrcsu rachtltrkclrvoŚc i :

7\ czur,r'anie nad prarvicilorvy'm obiegiern intbrnrac ji i dokunrentac.ii {inansor,ve.j:

8) prolvac1zenie analiz dochoc]clw i rvydatkÓlv oraz przedkładanie wnioskćlr,l' .,,r, przedmiocie

gospoclarl<i linanscllvej Wojtowi Gnriny Fałl<ói,v pod kqtcrn przcstrzcgalria dysc.vpliny

linansow'e.j:

9) zapervnienie pod rvzglę:flęp 1inansorł'.yln prarł,'idłclwości unrów zarvieranych przez(irnillę

Fa'łków oraz.jednclstki orgirnizacljrle Grnirry zw.iązanych ze skutkalni finansow,yłrri;

l0) przestrzeganie zasad ro.z|lczęn pierrięznych i ochrony.wartoŚci pienięznych.

3. I(ierowania i nadzorowarria pracą Refęratu Finansorvego L'}rzęr1r'r Gmin.v w Fałkorvie będąc

.|ednocześnie Kierorvnikiem tego Ii.ef-eratu oraz r"rclzielanie pełnclnloclrictrv dla podleg'l.vch

przrc oll'n i k ri rv z zakre s u p on'i erzonyc, h s praw.

.ł. W,v.kon1''w'alric it"ltlvcJr zadari i,vspólnvch dla Iłct.cratu lrinansorł'ego i salnodzie lrr1,,ch

stanorvisk pracy okl.eŚlon5'ch rv Regulaminię organizacy'|nvnr lJrzędu Ciminy rv ł:lałkclwie.

5. Wyc-lawanie decyz-ji adnrinistrac1, jrrycl.r W inrierriu Wq1a Cminy FałkÓrv Ofał'

rł,yk o n 5'lyąnie in n5'c h zadan c1 orazn i e zl econyc h.

Sz
Szczegółowe obowi4zki stuzbowe Skarbnika Gminy Fałkow zawarte s4 W zakresie

obowi4zków ztozonym do akt osobowych.

5s
Wykonanie zar z4dzenia powierzam Sekretarzowi Gminy Fałkow.

Sł
.Iraci moc Zarz4dzenie Nr 5z Wójta Gminy Fatków z dnia zo grudnia zo16. roku w sprawie

powierzenia Skarbnikowi Gminy Fałków wykonytvania określonych obowl'4zków w zakresie

raclrunkowości oraz gospodarki finansowej Gminy Fałków oraz zakres c1}lnności z dnia or

lipca zorg roku.

5s
7'arz'ąc|zenie lvclrodzi rv zyc.ie z dnienr podpisarria'
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