Załącznik Nr l
Wykaz symboli referatów i samodzielnych stanowisk pracy w Urzędzie Gminy 
w Pacanowie

Lp
Nazwa komórki
Oznaczenie
1.
Referat organizacyjny i spraw obywatelskich    
OSO
2.
Referat finansowy
FS
3.
Referat Inwestycji, Gospodarki
Przestrzennej i Mienia
Komunalnego
IGPM
4.
Urząd Stanu Cywilnego
USC
5.
Samodzielne stanowisko do spraw rolnictwa i ochrony środowiska
ROŚ
6.
Pełnomocnik ds. informacji     niejawnych
POIN
7.
Radca prawny                
RP
 WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

Załącznik Nr 2
Schemat obiegu dokumentów księgowych


1. SEKRETARIAT
- Wpływ dowodów
- rejestr w dzienniku podawczym
- Przekazanie na stanowiska merytoryczne 
w czasie nie dłuższym niż 2 dni od daty wpływu
2. UPOWAŻNIONY PRACOWNIK MERYTORYCZNY
- opis merytoryczny
- zgodność z planem finansowym
- zgodność z prawem zamówień publicznych
w czasie nie dłuższym niż 5 dni kalendarzowych od daty wpływu
3. REFERAT FINANSOWY - UPOWAŻNIONY PRACOWNIK
- sprawdzenie dowodu pod względem formalno - rachunkowym
- dokonanie dekretacji
- sprawdzenie kompletności opisu 
w terminie nie dłuższym niż 2 dni

4. SKARBNIK
- sprawdzenie dowodu pod względem zgodności z ustawą o finansach publicznych
- zgodność z planem finansowym
- kontrola kompletności i rzetelności
w dniu otrzymania, a w szczególnych przypadkach do czasu wyjaśnienia, jednak nie później niż to wynika z terminu umownego
5. WÓJT LUB SEKRETARZ
- Zatwierdzenie do wypłaty 
w dniu otrzymania
6.  REFERAT FINANSOWY - UPOWAŻNIONY PRACOWNIK
- realizacja w terminie płatności
- księgowanie dowodu - zgodnie z ustawą o rachunkowości

WÓJT GMINY
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Załącznik Nr 3
Wykaz stanowisk i osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów pod względem merytorycznym

Lp
Stanowisko służbowe
Imię i nazwisko
Zakres uprawnień
1.
Sekretarz Gminy-
Kierownik Referatu organizacyjnego 
Kierownik Referatu Obywatelskiego
Kazimierz Zdziebko
W zakresie spraw prowadzonych przez podległe referaty 
W zakresie posiadanych uprawnień
2.
Kierownik Referatu Inwestycji, Gospodarki Przestrzennej i Mienia Komunalnego
Halina Pluta
W zakresie spraw
prowadzonych przez
referat i inwestycji
finansowanych ze środków gminnych
3.


4.
Kierownik referatu Finansowego – Skarbnik

Pracownik na samodzielnym stanowisku ds, rolnictwa i ochrony środowiska
Barbara Pytko


Alina Woś
W zakresie spraw prowadzonych przez referat 
W zakresie prowadzonych spraw 

WÓJT GMINY
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Załącznik Nr 4
Wykaz stanowisk i osób upoważnionych do sprawdzania dokumentów pod względem formalno-rachunkowym

Lp
Stanowisko służbowe
Zakres uprawnień
Nazwisko i imię
1.
Stanowisko ds.
księgowości budżetowej
Działalność Urzędu
1. Kochanowicz Dorota
2. Sęk Ewa
2.
Stanowisko ds.
księgowości budżetowej - płace
Listy płatnicze
wynagrodzeń
pracowników Urzędu,
listy płatnicze
sporządzane na
podstawie
przedstawionych
rachunków/ umowy-
zlecenia, dzieło/
1. Wróbel Aneta
2. Kapałka Agnieszka
3. Stępień Anna
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Załącznik Nr 5

Wykaz stanowisk i osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów


Lp
Nazwisko i imię
Zakres uprawnień
1.
Wiesław Skop – Wójt Gminy
Działalność Urzędu
2.
Kazimierz Zdziebko – 
Sekretarz Gminy
Działalność Urzędu

WÓJT GMINY
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Załącznik Nr 6

Wykaz dowodów księgowych, stanowisk wystawiających i terminów ich wystawiania podlegających księgowaniu


Lp

Rodzaj dowodu księgowego

Wystawiający

Termin wystawienia

Uwagi

l

2

3

4

5

l

Polecenie przelewu

Księgowość

W terminach ustalonych dla poszczególnych operacji gospodarczych



2

Polecenie księgowania

Księgowość

J.w



3

Listy płatnicze: Wynagrodzeń, nagród itp. dla pracowników Urzędu i grupy interwencyjnej
Księgowość -
stanowisko ds. rachuby

Od dnia 27 do ostatniego dnia miesiąca



4

Listy płatnicze wynikające z umów zleceń (ryczałtów dla kierowców OSP, nadzory, sołtysi)
Księgowość -stanowisko ds.
rachuby

W terminach określonych w umowie



5

Czek gotówkowy

Stanowisko ds. księgowości budżetowej

Po zatwierdzeniu dokumentów do
wypłaty



6

Raport kasowy

Kasjer

W miarę potrzeb, co 10 dni, na koniec miesiąca



7

Rachunek kosztów podróży

Osoba delegowana

W ciągu 14 dni od zakończenia podróży służbowej



8

Faktury, rachunki noty obciążeniowe i uznaniowe
Zewnętrzne

Wg wpływu



9

Protokół przyjęcia środka trwałego

Referaty i samodzielne stanowiska pracy

Bezpośrednio po przyjęciu środka trwałego



10

Nieodpłatne Przekazanie wyposażenia lub
materiałów
Dowód obcy

Wg wpływu



11

Protokół likwidacyjny

Komisja likwidacyjna

W dniu wykonania czynności



12

Wniosek o zaliczkę

Referat zaliczkobiorcy

Wg potrzeb



13

KW - zwrot nadpłaty należności
Księgowość
podatkowa lub budżetowa

W ciągu 3 dni od założenia wniosku



14

Dowód wpłaty
podatku
Księgowość podatkowa

Na bieżąco



15

Dowód ""płaty dochodów budżetowych
Księgowość budżetowa

Na bieżąco



16

Listy diet radnych

Stanowisko ds. płac

Do końca m-ca



17

Faktury Vat

Księgowość budżetowa

Na bieżąco



18

KW- zwrot wadium

Referaty merytoryczne

W terminie określonym  ustawą o zamówieniach publicznych



19

Magazyn wyda

Referat inwestycyjny

Wg potrzeb



20

Rozliczenie zaliczki

Referat zaliczkobiorcy

Bezzwłocznie po wykonaniu zadania, w terminie dla rozliczenia



21

Decyzja o umorzeniu
należności

Księgowość

Wg potrzeb
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Załącznik Nr 7
Wykaz referatów uprawnionych do tworzenia i podpisywania poszczególnych
dokumentów, będących podstawą podejmowania decyzji gospodarczych.

LP
Rodzaj dokumentu
Wystawiający
Kontrola/Zatwierdzanie

1.
Zamówienie na zakup materiałów i usług

Referaty Urzędu samodzielne stanowisko pracy
Skarbnik, osoba zastępująca /Wójt, Sekretarz
2.
Umowa na zakup
materiałów i usług
Referaty Urzędu i samodzielne stanowisko pracy
j.w
3.
Umowa na zakup materiałów, usług remontowych i inwestycyjnych
Referat Inwestycji, Gospodarki
Przestrzennej i Mienia komunalnego
j.w
4.
Umowy zlecenia na nadzory robót inwestycyjnych i remontowych
Referat Inwestycji, Gospodarki
Przestrzennej i Mienia komunalnego
j.w
5.
Umowa najmu lokalu mieszkalnego i użytkowego
Referat Inwestycji, Gospodarki
Przestrzennej i Mienia komunalnego
j.w
6.
Umowa o pracę, decyzja o zmianie wynagrodzenia
Referat Organizacyjny
j.w
7.
Umowy notarialne, akty notarialne z zakresu gospodarki gruntami, umowy o wyk. opinii Szacunkowych
Referat Inwestycji, Gospodarki
Przestrzennej i Mienia komunalnego
j.w
8.
Umowy dzierżawy, gruntów gminnych
Referat Inwestycji, Gospodarki
Przestrzennej i Mienia komunalnego
j.w
9.
Umowy i zamówienia z zakresu profilaktyki
Referat Organizacyjny Osoba prowadząca sprawy z zakresu profilaktyki
j.w
10.
Umowy i zamówienia z zakresu wojskowości i ppoż.
Referat Obywatelski Osoby prowadzące sprawy z zakresu wojskowości i ppoż.
j.w
11.
Umowy i zamówienia z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi
Referat Organizacyjny Osoby prowadzące sprawy z zakresu współpracy z organizacjami pozarządowymi
j.w
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