
ZARZĄDZENIE NR 17/2015 

WÓJTA GMINY PRZEROŚL 

z dnia 13 kwietnia 2015r. 

 

 

w sprawie zmian w ustaleniu regulaminu kontroli wewnętrznej. 

 

                      Na podstawie art.10, 83 ust.1 i 2 ustawy z dnia 29 września 1994r. o 

rachunkowości (Dz.U. z 2013r. poz. 330, z póź.zm.) oraz § 15 rozporządzenie Ministra 

Finansów z dnia 05 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 

budżetowych, samorządowych zakladów budżetowych, państwowych funduszy celowych 

oraz państwowych jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami 

Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U. z 2013r. poz. 289)  zarządza, co następuje: 

§ 1. Zmienia się Załącznik Nr 3 do Zarządzeniu Nr 19/05 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 

maja 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli wewnętrznej jako załącznik nr 1 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zmienia się Załącznik Nr 4 do Zarządzeniu Nr 19/05 Wójta Gminy Przerośl z dnia 16 

maja 2005r. w sprawie ustalenia regulaminu kontroli wewnętrznej jako załącznik nr 2 do 

niniejszego zarządzenia. 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 17/2015 

Wójta Gminy Przerośl 

z dnia 13 kwietnia 2015r. 

Załącznik Nr 3 

do Regulaminu kontroli wewnętrznej 

z dnia 16 maja 2005r. 

 

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DOKONYWANIA KONTROLI MERYTORYCZNEJ 

 

 

 

Lp. 

 

 

Rodzaj dokumentacji 

 

Rodzaj działalności 

Nazwisko i imię oraz 

stanowisko służbowe 

upoważnionego 

Nazwisko i imię oraz 

stanowisko służbowe 

zastępującego 

upoważnionego 

 

Wzór podpisu 

upoważnionego 

 

Wzór podpisu 

zastępującego 

1.  Umowy,  zamówienia usługi, zakupy 

wszyscy pracownicy 

mający w zakresie 

czynności zastępstwo na 

stanowisku 

 

Bagiński Franciszek – 

Sekretarz Gminy 

 

 

 

Wg. listy wzorów 

podpisu 

 

2. 

 

 Dokumentacja zakupu 

usług, materiałów, środków 

trwałych 

remonty, inwestycje 

3.  Dokumentacja pracy angaże, 

umowy zlecenia 

4. Dokumentacja przychodu i 

rozchodu materiałów 

Protokoły zużycia 

materiałów, faktury 

zakupu materiałów 

5. Dokumentacja płacy listy płac, rachunki Tertel Iwona Inspektor ds. 

ogólnoorganizacyjnych 

 



LISTA WZORÓW PODPISU PRACOWNIKÓW UPOWAŻNIONYCH DO 

KONTROLI MERYTORYCZNEJ 

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Podpis 

1. Grażyna Franko Skarbnik Gminy  

2. Anna Łazarowicz – 

Kowalewska 

Inspektor ds. księgowości 

budżetowej 

 

3. Wioletta Pietrzak Inspektor ds. księgowości 

podatkowej, płac i rozliczeń 

 

4. Teresa Kramkowska Inspektor ds. wymiaru podatków i 

opłat 

 

5. Irena Best Inspektor ds. dowodów osobistych i 

ewidencji ludności 

 

6. Bogumiła Jankowska Inspektor ds. obsługi rady gminy i 

pozamilitarnych ogniw obronnych  

 

7. Iwona Tertel Inspektor ds. 

ogólnoorganizacyjnych 

 

8. Teresa Boguszewska Inspektor ds. rolnictwa, gospodarki 

nieruchomościami, 

zagospodarowania przestrzennego i 

budownictwa 

 

9. Małgorzata 

Buraczewska 

Inspektor ds. funduszy unijnych i 

krajowych oraz inwestycji 

 

10. Aneta Dyczewska Inspektor ds. ochrony środowiska, 

oświaty i działalności gospodarczej 

 

11. Joanna Rokosz Inspektor ds.utrzymania czystości i 

porządku w gminie oraz rozliczeń 

komunalnych 

 

12. Tomasz Kardel Inspektor ds. drogownictwa, 

informatyki i informacji publicznej 

 

 

Pracownicy prowadzący sprawę podpisują pod opisem zdażenia, a pod względem 

merytorycznym podpisuje pracownik mający w zakresie czynności zastępstwo na stanowisku. 

 

 

 

 



Załącznik Nr 2 

do Zarządzenia Nr 16/2015 

Wójta Gminy Przerośl 

z dnia 13 kwietnia 2015r  

 

Załacznik Nr 4 

do Regulaminu kontroli wewnętrznej 

z dnia 16 maja 2005r 

WYKAZ OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO DOKONYWANIA KONTROLI FORMALNO – RACHUNKOWEJ I DEKRETACJI 

DOWODÓW KSIĘGOWYCH 

 

Lp. 

 

Rodzaj dokumentacji 

Imię i nazwisko oraz 

stanowisko służbowe 

upoważnionego 

Imię i nazwisko oraz 

stanowisko służbowe 

zastępującego 

 

Wzór  podpisu 

upoważnionego 

 

Wzór podpisu  

zastępującego 

1. Dokumentacja pracy i 

płacy 

Anna Łazarowicz -Kowalewska   

inspektor ds. księgowości 

budżetowej 

Wioletta Pietrzak 

inspektor ds. księgowości 

podatkowej, płac i rozliczeń 

  

2. Dokumentacja zakupu 

środków  trwałych i 

środków trwałych w 

budowie  

Anna Łazarowicz -Kowalewska   

inspektor ds. księgowości 

budżetowej 

Wioletta Pietrzak 

inspektor ds. księgowości 

podatkowej, płac i rozliczeń 

  

3. Dokumentacja zakupu 

materiałów, usług i 

produktów 

Anna Łazarowicz -Kowalewska   

inspektor ds. księgowości 

budżetowej 

Wioletta Pietrzak 

inspektor ds. księgowości 

podatkowej, płac i rozliczeń 

  

4. Dokumentacja rozchodu 

materiałów 

Anna Łazarowicz -Kowalewska   

inspektor ds. księgowości 

budżetowej 

Wioletta Pietrzak 

inspektor ds. księgowości 

podatkowej, płac i rozliczeń 

  

 



 


