
Z A R Z Ą D Z E N I E  Nr SG. 120.14.2012
Burmistrza Zdzieszowic
z dnia 1 sierpnia 2012 r.

 w sprawie zmiany przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach

   Na podstawie  art.10 ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz.U. z 2009 r. 
Nr 152, poz.1223, Nr 157, poz.1241, Nr 165, poz. 1316, z 2010 r.  Nr 47, poz. 278, z 2011 r. Nr 
102, poz.585, Nr 199, poz. 1175, Nr 232, poz. 1378)   Burmistrz Zdzieszowic postanawia:

                                                                       § 1.

 1. W Zarządzeniu  Nr Or.S. 0152/50/09 Burmistrza Zdzieszowic z dnia 20 października 2009 r. w 
sprawie ustalenia przepisów wewnętrznych w Urzędzie Miejskim w Zdzieszowicach zmienionym 
zarządzeniami Nr  Or.S.0152/1/10  z dnia 4 stycznia 2010 r., Nr Or.S.0152/24/2010 z dnia 
17 grudnia 2010 r. ,  Nr SG.120.20.2011 z dnia 30 września 2011r., Nr SG.120.25.2011 z dnia 
1 grudnia 2011r., Nr SG. 120.3.2012 z 26 stycznia 2012 r., Nr SG.120.13.2012 z dnia 6 lipca 2012 r. 
dokonuje się zmian:  

1)  w  załączniku  nr  2  stanowiącym  wykaz  osób  uprawnionych  do  zatwierdzania  do  wypłaty 
dowodów księgowych w punkcie  7  skreśla  się  nazwisko  i  imię  Danuta  Moj  wraz  ze wzorem 
podpisu i dodaje się nazwisko imię: Alina Hylińska Lepich wraz ze wzorem podpisu  zawartym w 
załączniku nr 1 do niniejszego zarządzenia,

2)  w załączniku nr 3 stanowiącym wykaz osób uprawnionych do sprawdzania i  zatwierdzania 
dowodów księgowych pod względem rachunkowym i formalnym w punkcie 3 skreśla się nazwisko 
i imię Danuta Moj wraz ze wzorem podpisu i dodaje się nazwisko imię: Danuta Mandalka wraz ze 
wzorem podpisu  zawartym w załączniku nr 2 do niniejszego zarządzenia.

   § 2.

Pozostałe  postanowienia  Zarządzenia  Nr  Or.S.  0152/50/09  Burmistrza  Zdzieszowic  z dnia  20 
października 2009 r. z późniejszymi zmianami pozostają bez zmian.

                                                                        § 3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na stronach internetowych 
gminy Zdzieszowice.
                       

                                                                                                  



                                                                                                                      Załącznik nr 1
                                                                                                                                                                                                                                            do Zarządzenia Nr  SG.120.14.2012
                                                                                                                                                                                                                                            Burmistrza Zdzieszowic

                                               z dnia   1 sierpnia  2012 r. 

                                                                                                                                                                                  ( załącznik nr 2)

Wykaz osób uprawnionych  do  zatwierdzania 
do wypłaty dowodów księgowych 

Nazwisko, imię Stanowisko służbowe Wzór podpisu

7.  Hylińska Lepich  Alina Inspektor

                                                                                                                                                       

 



                                                                                                                                                             Załącznik nr 2
                                                                                                                                                                                                                                            do Zarządzenia Nr  SG.120.14.2012
                                                                                                                                                                                                                                            Burmistrza Zdzieszowic

                                               z dnia   1 sierpnia  2012 r. 

                                                                                                                                                                                  ( załącznik nr 3)

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

Nazwisko, imię Stanowisko służbowe Wzór podpisu

3.  Danuta Mandalka Podinspektor

  


