
                                                                                                                 Załącznik  nr 1
                                                                                                                                                                          do Zarządzenia nr SG.120.18.2020
                                                                                                                                                                          Burmistrza Zdzieszowic
                                                                                                                                                                          z dnia 25 czerwca 2020 r.

                                                                                                                                                                          (Załącznik nr 1)

Wykaz osób uprawnionych do zatwierdzania 
dowodów księgowych do wypłaty.

Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Wzór podpisu

3. Bukowińska Aleksandra Sekretarz Gminy

                                                              



                                                                                                                                                                          Załącznik  nr 2
                                                                                                                                                                          do Zarządzenia nr SG.120.18.2020
                                                                                                                                                                          Burmistrza Zdzieszowic
                                                                                                                                                                          z dnia 25 czerwca 2020 r.

                                                                                                                                                                          ( Załącznik nr 2)

Wykaz osób uprawnionych do sprawdzania i zatwierdzania dowodów księgowych pod
względem rachunkowym i formalnym.

Nazwisko i imię Stanowisko służbowe Wzór podpisu

2. Kwiecień Anna Inspektor



                                                                                                                 Załącznik  nr 3
                                                                                                                                                                          do Zarządzenia nr SG.120.18.2020
                                                                                                                                                                          Burmistrza Zdzieszowic
                                                                                                                                                                          z dnia 25 czerwca  2020 r.

                                                                                                                                                                          ( Załącznik nr 3)

Wykaz osób uprawnionych do sprawdzania i zatwierdzania
dowodów księgowych pod względem merytorycznym

Sprawy z zakresu Nazwisko, imię Wzór podpisu

1.1 zadania dotyczące dochodów budżetu 
państwa, zwroty niewykorzystanych dotacji, 
zwroty wpłat nienależnych gminie 

Kwiecień Anna

Danuta Mandalka

Śledź Jolanta

1.3 zadania dotyczące oświaty i wychowania, 
w tym m.in. : dotacje dla niepublicznych 
przedszkoli, koszty wychowania 
przedszkolnego z tytułu uczęszczania dzieci z 
terenu Gminy Zdzieszowice do przedszkoli 
publicznych mieszczących się na terenie 
innych gmin, pomoc zdrowotna dla nauczycieli

Kwiecień Anna

Zielińska Małgorzata

Śledź Jolanta

2. Zadania z zakresu Referatu Organizacyjnego
w szczególności określone w Regulaminie 
Organizacyjnym Urzędu w tym m.in.:

2.1 sprawy płacowe oraz świadczenia z ZFŚS

2.2 pozostałe zadania realizowane z działu 
administracja publiczna w tym: szkolenia, 
wyjazdy służbowe, remonty i inwestycje 
Urzędu, zakupy materiałów i usług, wydatki 
związane z poborem podatków oraz zadania 
związane z wyborami

2.3  zadania  z zakresu obsługi Rady Miejskiej, 
w tym: diety dla radnych, sołtysów i 
przewodniczących zarządów osiedli

2.4 zadania z zakresu kultury, kultury fizycznej
i sportu, w tym m.in. dotacje dla MGOKSiR I 
Biblioteki Miejskiej

Myśliwiec Ingeborga

Bukowińska Aleksandra

Myśliwiec Ingeborga

Bukowińska Aleksandra

Myśliwiec Ingeborga

Bukowińska Aleksandra

Myśliwiec Ingeborga

Bukowińska Aleksandra



2.5 zadania związane z eksploatacją i bieżącym
utrzymaniem samochodu służbowego, w tym 
m.in.: zakup paliwa. Przeglądy techniczne, 
mycie samochodu, naprawy, ubezpieczenie

Mróz Arkadiusz

Myśliwiec Ingeborga


