
ZARZĄDZENIE NR 37/2018
WÓJTA GMINY MAŁKINIA GÓRNA

z dnia 29 marca 2018 r.

w sprawie zmieniające zarządzenie w sprawie zapewnienia funkcjonowania systemu kontroli zarządczej 
w Urzędzie Gminy Małkinia Górna oraz w jednostkach organizacyjnych gminy Małkinia Górna

Na podstawie art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. 
poz. 1875 z późn. zm.), art. 53 ust. 2 i art. 69 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), Komunikatu Nr 23 Ministra Finansów z dnia 16 grudnia 2009 r. w sprawie 
Standardów kontroli zarządczej dla sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów Nr 15 poz. 84) oraz 
Komunikatu Nr 3 Ministra Finansów z dnia 16 lutego 2011 r. w sprawie szczegółowych wytycznych w zakresie 
samooceny kontroli zarządczej dla jednostek sektora finansów publicznych (Dz. Urz. Ministra Finansów z 2011 r. 
Nr 2, poz. 11) zarządza się, co następuje:

§ 1. W Zarządzeniu Nr 11/2012 Wójta Gminy Małkinia Górna z dnia 9 marca 2012 r. w sprawie zapewnienia 
funkcjonowania systemu kontroli zarządczej w Urzędzie Gminy Małkinia Górna oraz w jednostkach 
organizacyjnych gminy Małkinia Górna (z późniejszymi zmianami) załącznik nr 4 – Wykaz osób upoważnionych 
do dokonywania kontroli formalnej i rachunkowej oraz upoważnionych do dekretowania dowodów księgowych – 
otrzymuje brzmienie określone w załączniku do niniejszego zarządzenia,

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy

mgr Bożena Kordek
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Załącznik do Zarządzenia Nr 37/2018

Wójta Gminy Małkinia Górna

z dnia 29 marca 2018 r.

Wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli formalnej i rachunkowej
oraz upoważnionych do dekretowania dowodów księgowych

Nazwisko i imię oraz stanowisko służbowe upoważnionego Wzór podpisu upoważnionego

Borowa Iwona – inspektor ds. księgowości budżetowej

Dębek Dorota – referent ds. obsługi organizacyjno-administracyjnej 
szkół i placówek oświatowych

Karwowska Elżbieta – inspektor ds. obrotów kasowych

Konferowicz Anna – samodzielny referent ds. księgowości 
budżetowej placówek oświatowych
Mikołajczyk Teresa – inspektor ds. księgowości budżetowej 
placówek oświatowych

Młynarczyk Romualda – inspektor ds. rachuby płac

Ratyńska Danuta – specjalista ds. rachuby płac

Rostkowska Renata – inspektor ds. księgowości budżetowej

Sadowska Agata – inspektor ds. wymiaru podatków i opłat – 
w przypadku nieobecności Elżbiety Karwowskiej

Wetoszka Krystyna – Skarbnik Gminy

Id: 78BB8DCF-89A0-49D8-B99E-F880137C7D92. Podpisany Strona 1


		2018-03-28T22:00:00+0000
	Polska
	Bożena Kordek; Wójt Gminy Małkinia Górna
	Podpis organu wydającego akt prawny.




