
Załącznik Nr 4
I N S T R U K C J A 

   w sprawie obiegu dowodów księgowych
URZĘDU GMINY W  M U R O W I E 

I. Pod względem merytorycznym i zamówień publicznych: 

1.Barbara Kamińska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w Murowie
   -zakup materiałów i usług dla szkoły i świetlicy 
   -bieżąca działalność

.........................................

  -zastępstwo podczas nieobecności dyrektora
 - Maria Marcinkowska

.........................................

2.Halina Badowska - Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej w St.Budkowicach
   -zakup materiałów i usług dla szkoły
   -bieżąca działalność

.........................................

  -zastępstwo podczas nieobecności dyrektora
  -Norbert Kafka

.........................................

3.Gabriela Kania - Dyrektor Publicznego Gimnazjum w Zagwiździu
   -zakup materiałów i usług dla gimnazjum
   -bieżąca działalność
   -dowozy uczniów

.........................................

  -zastępstwo podczas nieobecności dyrektora
  -Aneta Jeziorna

.........................................

4.Zofia Golec - Dyrektor Przedszkola Publicznego w St.Budkowicach 
    i oddziału przedszkolnego we wsi Bukowo
   -zakup materiałów i usług dla przedszkola i oddziału
   -bieżąca działalność

.........................................

  -zastępstwo podczas nieobecności dyrektora
  -Wioletta Golenia

.........................................



5. Ewa Janas - Dyrektor Przedszkola Publicznego w Murowie
   -zakup materiałów i usług dla przedszkola 
   -bieżąca działalność

.........................................

  -zastępstwo podczas nieobecności dyrektora
  -Kornelia Pietrzykowska

.........................................

6. Bożena Błażejewska - Dyrektor Przedszkola Publicznego
                w Zagwiździu i oddziału przedszkolnego we wsi Radomierowice 

   -zakup materiałów i usług dla przedszkola 
   -bieżąca działalność

.........................................

  -zastępstwo podczas nieobecności dyrektora
  -Jolanta Żłobińska

.........................................

7.Krystyna Kuca. -  Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej 
               w Murowie z siedzibą w Zagwiździu

   -zakup materiałów i usług dla bibliotek 
   -bieżąca działalność

.........................................

8.Sylwia Dydzik - Sekretarz Gminy
  -zakup materiałów i usług dla Urzędu Gminy
  -bieżąca działalność
  -gminny fundusz profilaktyk
  -listy wynagrodzeń oświaty

.......................................

9.Danuta Bartczak - Inspektor 
 - usługi związane ze sprzedażą mienia komunalnego
 -promocja i partnerstwo gminy
 -fundusze strukturalne ………………………….

- zastępstwo podczas nieobecności
- Jadwiga Woszczak -  Podinspektr

........................................

10.Bożena Mikołajczyk - Inspektor
  -prowizja za inkasa podatków 
  -opłaty targowe
  -podatek od psów ………………………….

  - zastępstwo podczas nieobecności
  - Stefania Glados - Podinspektor

..........................................



11.Jerzy Karwath - Inspektor
   -sprawy dotyczące robót remontowo-budowlanych i inwestycje
   -wodociągi, oczyszczalnia ścieków
   -utrzymanie dróg, przystanków, cmentarza

...........................................

   zastępstwo podczas nieobecności 
  Jolanta Gnoińska - Dobosz - Inspektor            ……………………………

12.Andrzej Puławski - Wójt Gminy w Murowie
   -roboty remontowo budowlane i inwestycje
   -zakup materiałów i usług 
   -bieżąca działalność
   -dowóz uczniów

..........................................

13.Bożena Scheitza - referent
   -listy wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy,
    Bibliotek, pracowników publicznych - interwencyjnych 

...........................................

14.Jadwiga Woszczak - Inspektor
   - zamówienia publiczne

..............................................

   - zastępstwo podczas nieobecności 
    - Danuta Bartczak - Inspektor

……………………………

15.Elżbieta Krowiarz - Inspektor
   -zużycie energii elektrycznej
   -konserwacja urządzeń oświetlenia drogowego
   -ubezpieczenie mienia

. ..............................................
    - zastępstwo podczas nieobecności
    - Agnieszka Kiryczuk  - Podinspektor

…………………………….

16. Przemysław Wienke - Podinspektor
   -sprawy związane z obronnością i obroną cywilną
   -Ochotnicze Straże Pożarne 

...........................................
   - zastępstwo podczas nieobecności
   - Jadwiga Woszczak – Podinspektor …………………………..



17. Rita Fila - Inspektor
   -sprawy dotyczące funduszu świadczeń socjalnych
   - sprawy z zakresu bhp

..........................................

18. Beata Hombek - Podinspektor
   -sprawy dotyczące :świetlic, zabytków
    Instytucji pozarządowych /stowarzyszeń/
   -Rady Gminy
   -Rad Sołeckich 
   -obiektów  sportowych
   -gminnego funduszu profilaktyki i narkomanii

...........................................

19. Janina Majtyka - Inspektor
   -sprawy dotyczące oświaty w tym dowozy,
   -pomoc materialna
   -listy wynagrodzeń oświaty

............................................

20. Jolanta Gnoińska - Dobosz - Inspektor
   - ochrona środowiska
   - Gminny Fundusz Ochrony Środowiska
    -gospodarka odpadami
   - roboty melioracyjne
   - wysypisko śmieci

..............................................
    - zastępca podczas nieobecności
    - Jerzy Karwath Inspektor ……………………………..



II. Pod względem rachunkowym - formalnym

1.Agnieszka Kiryczuk - Podinspektor
   -dowody płacone przelewami
   -listy wynagrodzeń / umowy o pracę, umowy zleceń 
    wypłaty diet i ryczałtów/
   -zakupy i usługi związane z dowozem

............................................

   - zastępstwa -Elżbieta Krowiarz - Inspektor ............................................

Gabriela Rosicka - Inspektor .............................................

Stefania Glados - Podinspektor .............................................

Bożena Mikołajczyk  - Inspektor .............................................

2.Janina Majtyka - Inspektor
   -rachunki podjęte gotówką
   -dowody zakupu płacone przelewami .............................................

   -zastępstwa - Bożena Mikołajczyk - Inspektor .............................................

Lidia Gizler - Inspektor .............................................

Elżbieta Krowiarz - Inspektor .............................................

III. Zatwierdzenie do wypłaty

1. Z ramienia kierownictwa

   -Andrzej Puławski  - Wójt Gminy ............................................

   - Sylwia Dydzik - Sekretarz Gminy .............................................

2. Z ramienia komórki księgowości

   -Teresa Kuca  - Skarbnik Gminy .............................................

   -Renata Gwóźdź - Podinspektor .............................................



IV Wzory podpisów osób uprawnionych do podejmowania gotówki z banku.
   podpisywanie przelewów 
   zestawienie do wypłaty

1. Z ramienia kierownictwa

   -Andrzej Puławski  - Wójt Gminy ..........................................

   -Sylwia Dydzik  - Sekretarz Gminy ..........................................

2. Z ramienia komórki księgowości

   - Teresa Kuca  - Skarbnik Gminy ..........................................

   - Renata Gwóźdź - Podinspektor .........................................

Dowody nie zatwierdzone przez w/w osoby nie mogą stanowić podstawy do wypłaty z kasy  za 
co czyni się odpowiedzialnego Kasjera Urzędu Gminy

............................................................ .....................................................
       / kwituję odbiór / / zatwierdzam /


