
Zarządzenie Nr  134/2016
Wójta Gminy Przystajń
z dnia 27 grudnia 2016 r.

w sprawie:  zmiany Zarządzenia Nr 88/2011 Wójta Gminy Przystajń z dnia 27 grudnia 2011 r. w
sprawie instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i 
zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy Przystajń.

Na podstawie art.  68 i 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach 
publicznych ( Dz. U. z 2016 r. poz. 1870) oraz na podstawie art.4 ust.5 i art. 10 ust. 1 i 2  ustawy z
dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2016 r. , poz. 1047)   

Wójt Gminy Przystajń
zarządza co następuje:

§ 1

Dokonuje się zmian w załączniku Nr 2 do  Zarządzeniu Nr 88/2011 z dnia 27 grudnia 2011 roku w 
sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz 
przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Gminy
w sposób następujący  :

1. W załączniku Nr 2 „ wykaz osób uprawnionych w Urzędzie Gminy do zatwierdzania 
dowodów księgowych pod względem merytorycznym” dodaje się poz. 17 i 18 zgodnie z 
załącznikiem Nr 1 do  niniejszego zarządzenia.
2. W załączniku Nr 3 „ wykaz osób uprawnionych w Urzędzie Gminy do zatwierdzania 
dowodów księgowych pod względem formalno -  rachunkowym” dodaje się poz. 3,4,5 
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do  niniejszego zarządzenia

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2017 r.

Wójt Gminy Przystajń

       Henryk Mach



                                                                                               Załącznik nr 1
   do Zarządzenia Nr 134/2016 

                                                                                                                   Wójta Gminy w Przystajni
                                                                                                                  z dnia 27 grudnia 2016 r. 

WYKAZ

osób uprawnionych w Urzędzie Gminy do zatwierdzania dowodów księgowych pod względem 
merytorycznym

l.p. Imię i Nazwisko Stanowisko Wzór podpisu
17. Alina Piśniak Kierownik Referatu 

Oświaty
18. Agnieszka Rosak - 

Grzywińska
Podinspektor



                                                                                      Załącznik nr 2
                                                                                                                     do Zarządzenia Nr 134 /2016 

                                                                                                                 Wójta Gminy w Przystajni
                                                                                                                z dnia 27 grudnia 2016 r. 

WYKAZ

osób uprawnionych w Urzędzie Gminy do zatwierdzania dowodów księgowych po względem 
formalno – rachunkowym.

L.p Imię i nazwisko Stanowisko Wzór podpisu
3. Alina Piśniak Kierownik referatu oświaty
4. Wioletta Dragan Główny księgowy
5. Agnieszka Rosak-

Grzywińska
Podinspektor

                                                                                                  

                                         


