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W6jta Gminy Zaluski
z dnia 25.07.2018 r.

dotyczqce ustalenia doldurnentacji przyjgtych zasad (polityki) prowadze

dla budzetu Gminy Zaluski brazlJrzgdu Gminy Zaluski orazw zakresie pro
ia rachunkowoSci

r finansowych

zwt4zanych z rea\zacj4 ptdiektu pn..,,wsparcie na starcie na terenie G

wspolfinansowanego ze Sro{k6w Europej skiego Funduszu Spoltlcznego.

iny Zaluski ",

Na podstawie postairowiefr ustawy z dnia 29 wrzesria I994t. o r{chunkowoSci (tj

Dz.rJ.z2009r.,Nr 152, potitZZZ zp62n. zm.) w szczeg6lnoSci art.10 ust. 2 orazzgodnie z

Rozporz4dzeniem Ministra Finans6w z dnia

rachunkowoSci oraz planq kont dla budZe

tery4orialnego, jednostek budzetowych, samo

funduszy celowych oraz lafrstwowych je
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz.U' Nr
umowy o przyznaniu pomopy nr RPMA.10.01.
X Edukacj a dla rozwoju {zieci i mlodzie?y,
mNodziely, poddzia\ania 10.1'4 Edukacja pr
poddziil.ania 10.1,1 Edukacja og6lna RPOW
S amorz4dem Woj ewo dztw I Mazowieckie go

Zaluski" w ramach RPOWM nalata20l4-202
brzmieniu stanowi4cymzalXcznik nr 1 do

2. Wprowadza sig instrukcjp obiegu doku

w brzmieniuzalEcznikanr f do niniejszego zat

$3.
Zobowr4zujg wszystkie oEoby bior4ce

stosowania procedur okreS[onych w nini

wewngtrznymi:
1, Dokumentacia zasld (polityki rachtt
podleglych i nadzorowfnych.
2. Instrukcji Inwentaryzacyjnej.

$6.
Zarzydzente wchodzi w zy'g,ie z dniem podpisania.

Zaluski
oZniak



I. Og6lne zasady polityki rpchunkowo5ci ora
fi nansowych zwi4zany ch z r ealizacj 4 proj e

l.Beneficjentem projektu jpst Gmina Zalusk

Gminy Zaluski, Za\uski67t,09-142 Zaluski :

- dla budzetu Gminv Zaluskr w ramach k- dla budzetu Gminy Zaluski w ramach k
wykazem kont przyjgtyrrf zarzEdzeniem aluski Nr 00J0.1.2011 z dnra

Z.Ol.ZOtl roku w spiawie *pro*udr.nia za hunkowoSci # Urz:gdzie Gminy

oraz jednostkach p-oAt"gti'ctt, zmienionego {r 0050.49.2017 Wojta Gminy

Zaluskt z dnia29.l2.20l7 roku-zal.nr' 3a z poLnzm.
- dla Urzgdu Gminy Za\uski w ramach kont bilansowych i pozabtla

Zarzadzemem Woita Gn{inv Zaluskr Nr 0050.1.2017 z dnia 2.0I'20Zarzqdzemem Wojta Gn{iny Zaluskr Nr 0050.1.2017 z dttia 2.0I'2017

btitvt<i) rachunkowoSci w Urzgdzie Gminywprowadzenia zasad (pplityki) rachunkowoSci w Urzqdzre Gmtny
podlegtych, zmienionego ZarzTdzeniem Nr 0050.49,2017 Wojta Gmi
)q 1) )O1J roktt-zlttr nr' 3b.

3. Konta syntetyczne prolvadzone dla projektu s4 czEsci4 k.siggi gt6wnej

ne s4 na poziomie kont analitycznych.

ienia zapis6w analitYr:znYch oPer

realizacj4 projektu wpiowadza sig do poziomu kont analitycznych bud2etu Gminy

wyoh zgadnte z
roku w sprawie
raz jednostkach

Zaluski z dnia

29.12.2017 roku-zat.nr 3 b.

budzetu Gminy

I zwraznnel z

ig nastgpuj4ce

ki''ektu ,, Wspru:cie na starcie na terenie

o d IZ z tyfiilu refundacj i/ zahczkt

133 -12 R-k bankowy pr

240 - 12- 0l - NaleznoSc

konta anahtyczne:
Grniny Za{

240 - 12- 02 - Zobowr4/ania do budZetu gminy zryioilu refundacji/zaliczki

901-12-01- Dochodv budl'zetu- Srodki RPOWM- dofinansowania projektu (80!zo)

KLASYFIKACJA DOCHODOW
801 - dzial klasyfikacji bprdzetowej,

okreSlaj 4c4 2r o dNo finanso UE,

'ojekt zostan4 wprowadzo do ewidencji
ksiggoweJ budzetu gmrn] w momencre wplywu dotacji na rachunek ba
r6wnolegle na kontach przychod6w Urzgdu Gminy.

kowy organu i



oraz najem sal na zajgcia )

KLASYFIKACJA WYDAJTKOW:
80 1 -dziat
80104-rozdzial
paragrafy-ostatnia cyfra 7-RFOWM, 9-wkla

40 1 7 Wyna grodzenia osobope pracownik6w
4117 Skladki na ubezpreczeltia spoleczne
+!Zl_)\aAki na Fundusz Pracy

ewrdenc; r na ko ntach wyo drq bnto nych anall.ty cznre, IJ .

240 - l2-0I - NaieZnoSci odIZ z tvtulu refundacii/zahczkr- strrcna Wn oraz

240 - 12-02 - Zobowi4zaniV do budzetu gminy ztytuLu refundacji/zaltczkt -

Wplyw Srodk6w zmnieiskanaleznoSci na koncie 240.

7 . W przypadku pojawienia siq potrzeby w trakcie realizacjr projektu
anahlycznych stosuje sig dg6ln4 zasadE, 12:

ia innych kont

- poczqtekkonta analitycLnego/ pierwszelrzy cyfryl jest pooz4tkiem kon gl6'wnegcr

r12- nastgpne dwie cyfry stanowi4 numer nadany projektowi -projekt ma num

Nastgpn4 pozycjE w a4alityce konta jest podzial na zadatff4-Zgqd4g-Zlgqekte4. Konta
dzieli siE szczeg6lowo tylko w6wczas gdy zachodzi potrz;eba podzialu |<on1.a. Minimaln4
podzialkq dla konta jest wyroZnik nadany projektowi ti. ,rl2l".

- tresci kont analitycznVch sa tozsame z tre!;ciami kont syntetycznych , o kt6rych lnowa w

nastgpuj 4ce go oznacze+ra:

Ma

ujmuje siE je
przy rcahza

wydatek UE
wkladu wlasnego gmihy (odpowiada
wydatku niekwalifikouf,anego a finans

801_80104-421*_ *** gdzie,



42I* - oznaaza paragraf klasyfikacji budzet
4217 - wydatki poniesione ze Srodk6w un
wlasnych podlegaj 4c y cIt przy szlej refunda
*4219- wydatki poniesiqne ze Srodk6w wla

IL Zasady kwalifikowalnoSli koszt6w Projektu
1. Przez wydatki kwalifikowane nale?y rc
wytycznym\ zawarlymi 1v zakresie kwalihk

8 0 1 04 - oznacza r ozdzia\ klasyfikacj i budzetowej,
+2I* - oznaazaparagraf |dasyfikacji budzet
I2\7 - wydatki poniesiohe ze Srodk6w un
wlasnych podlegaj 4c y cIt przy szlej refunda
*4219- wydatki poniesiqne ze Srodk6w wla

lasady kwalifikowalnoSli koszt6w Proj ektu
1. Przez wydatki kwalifikowane nale?y rc
wytycznym\ zawarlymi 1v zakresie kwalihk

kasowvm- to iest rozch6d Srodk6w oienieznv

przeksiggowane na zwigkslenie funduszu jedn

SPRAWOZDAWCZO S C BUDZETOWA
L ..,
Srodki z funduszy UE i inne Srodkr bez
wydatkami JST stEd wykazywane s4 w

(Rb NDS ,RB
azywane s4 lr

iem jednakze s

paragrarow KrasyrlKacJ r ouSlzerowej .

w6
Ro



Urz4d Gminy ZaIusI<i

PLAN KONT dla jednostki
terenie Gminv Zaluski "

KONTO

0rt-r2

9

I

i 10

11

T2

13

240-12

'aor:^2

402-12

404-12

405-r2

409-t2

150-1,2

i 800-12

Pozabilansowe

940

980

ZaL4cznikNr 2

do Zarz4dzenia W6jta inv Zatuski
Nr 00:50.35.2018 z dni

rz4d Gminy realizuj4cej projekt n, Wsparcie n

NAZWA

Ubezpieczenia spole,czne i inne S

Plan finansowy wydatk6w budze

Zaanga\owanie roku bie?4ce go

25.Qtj.2018r.

starcie na

15

16

I7

18

19

Pozostale Srodki trwale0r3-r2

Umorzenie Srodk6w trw aNy ch oraz

niematerialnych i pra'wnych
07t-rz

Umorzenie pozostalych Srodk6w
niematerialnych i prawnych oraz
bibliotecznvch

072-r2

Wydatki inwestycyj ne j ednostek

Rachunek bielqcy j edno stkir30-12

20t-r2 Rozrachunki z odbior:cami i

Ro zrachunk i z budhetamt225-r2

229-r2 Pozostale rozrachunki publicznop

Rozrachunki z tytulu wynagrodzeri23t-t2

Pozostale rozrachun.k.i

ZuLycie material6w

Uslugi obce

Wynagrodzenia

Pozostate koszty rodzaj owe

Przvchodv finansowe -REFUNDA

j Funduszjednostki

l--

I qqs



KLASYFIKACJA

Klasyfikacj a przychod6w- B0 1 80 I 04 par. 2057 -UE

4017 Wynagrodzenia osobowe pracownik6w
4Il7 Skladki na ubezpiec4enra spoleczne
4127 SkladkinaFunduszPracy
4217 Zakup material6w i jvyposaZenia

Zaangalow anre pr zy sizlych lat

w6jt G
Romua

lggg

4219 Zakup material6w i wyposazenia

Sporzqdzila:
Edyta Sachnowska



Zarz4dzeni Wdjta Gminy
Zalqcznrk

Zaluski Nr
dnia25.07.

r3rjo

50.35.2018 z
i 8ir.

Instrukcja obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentd'w finansow

do projektu ,,Wsparcie na starcie na terenie Grniny Zaluski

Umowa o dofinansowanie: RPMA.10,01.04-14-8316117-00 w ramach (

Edukacja dla rozwoju dzieci tmlodzie?y, dziil.ania 10.1 Ksztalcenie

mlodzie?y, poddzialanib 10.1.4 Edukacja przedszkolna RPTOWM na

'sl pl

I foz

Iata'.

oryletowej X

j dzieci i

r4-2020

Postanowienia og6lne

$r

czynnoSci kontrolne, dq kt6rych zobowtqzane sQ poszcze:golne kom6
kreSla niezbqdne
organizacyjne i
uclostgpniania istanowiska pracy UrzEdu Gminy Zattski oraz spos6b przechowywani

archiwizowania dokumpntacji zwiqzanej z reahzacjq Projektu: ,,W e na starcre na
terenie Gminy Zaluskt 'l w ramach RPOWM

2.W szczegolnoSci instrukcj a ustala:
a) rodzaje dowodow ksiegoa) rodzaje do w ksiggowych.
b) zasady,kontrglipli dowod6w ksiggowych.

rytoryczno -

3,Sprawy nieureguloiyane niniejsz4 instrukcj4 zostaly uregulo
zar z4dzenrami ki e ro wni k a j e dno stki r e ahzuj 4c ej p r oj ekt,

odrgbnymi

Dow6d ksiggowy
At

przez Urzqd Gminy Za{uski na podstawie dokument6w ksiggowych stwierdilaj4cych
koniecznoSi dokonania w\^, przelewu. Potwierdzeniem dokonania przd,Iewtlzaplaty jest
przelew wygenerowany z systemu elektronicznego orazwydqg bankowy ,

4, Dokumenty ksiggowe , kt6re bgd4 podlegaly realizacji finarrsowej podlelaj4 sprawdzeniu i
zbadaniu ich pod wzglgderri :

- legalnoSci,

prawidlowoSci zdarzeh dokumentach.



celowoSci i gospodarpoSci dokonywanych wydatk6w.

5. Prawidlowy dokument ksiggowy powinien zawreraci

1) okreSlenie rodzaju dowo(u,
2) okreslenie stron (nazwy, 4dresy) dokonuj 4cych operacj i gosp odarczej,

3) opis operacji oraz jej wado66, jezeli to moZliwe, okreSlon4 takZe w jedn
4) datE dokonania operacji, e gdy dow6d zostal. sporzqdzony pod inn4 datq-
sporzqdzenia dowodu,
5) podpis wystawcy dowodg oraz osoby, ktorej wydano lub od k't6rej przyjgto
aktyw6w,
6) potwierdzenie przez pracpwnika merytorycznego pod wzglgdem merytoryc

o soby odpowiedz ialnej za tQ wskazania,
9) numer identyfikacyjny dQwodu umieszczony w g6mym pra\ rym rogtr, zez
powi4zanie dowodu z doko{anymi na jego podstawie zapisamt ksiggowymi.

6. Dowody ksiggowe powinhy byi kompletne oraz wolne od blgdow rachunl

naturalnych,
datg

sktadniki

- niedopu wych v,rymazywama'
- blEdy w ozna korygowai jedy
- niedopu wyctt \r'rymazywan.

- blEdy w ozna korygowai je
wyslanie ieraj4cergo sprostor,

stosownym uzasadnieniem.
- blgdy w dowodach wewngtrznych mogq byi poprawiane przez. skreSlenie

eSlonych wyraheh lub licz:b, wpisanie
osobyjej dokonuj4cej.

ial dowod6w ksiggowych

$3

ane od kontrahent6w.
2) dowody zewngl'rzne wtrasfre -przekazywane kontrahentom,
3) dowody wewngtrzne.
2. Za dowody ksiEgowe, zgpdnie z art.27 ust. 3 ustawy o rachunkowoSci,
sporuqdzone ptzezj ednostki dowody ksiggowe :

7) zbiorcze - sluZ4ce do dolkonywamalqcznych zapisow zbioru dowod6w

Do dowod6w zewngtrznyc

Dowody zewngtrzne obce

$4

obcych zahczasig:
unki na dostawg material6w, sprzgtu i towar6w o1) faktury i rac

uslugi,

v,1ych, kt6re
musz4 byi w dowodzie zbrqrczym pojedynczo wymienione,
2) koryguj4ce - sluz4ce do |<orekt dowod6w obcych lub wlasnychzewngtrzn , sprostowaf

ytnpoprzez

Skarbni
rachunkowych
ja), podpis

laj4cy na

Le (nzez
re, v{raz z,e

nej treSci lub
r lloprawneJ 1

Lje slig r6wniez

zr(rdlowego lub
d6rv Zr6cllowych

az raa swraoczone



umow4, zleceniem, wzglgdnie innymi ustaleniami,

- zastosowane ceny jednostkowe, doplaty, upusty na dokumencie s4 zgodne

kosztorysami, cennikami lub taryfami,

2)
fl

4)
s)

przelewy i wyci4gi bankowe,
rachunki do thmow zleceni um6w o dzielo za wykonanre czy
w umowach,
protokoly zdEwczo - odbiorcze,
inne dowo d y przew tdziane przepi sami s zcze go lnLymi.

Dowo dy zewngtrzne wlasne

$s

zewngtrznyctr] wlasnych zalicza sig :

umowy zlecdma, o dzielo,
przelewy i wyci4gi bankowe
protokoly zdVwczo - odbiorcze

Do dowod6w
i)
^\z)
3)

Dowody wewngtrzne

$6

1) poleceniaksfggowania,
2) protokoiy zd@wczo-odbiorcze,
3) noty ksiggor.ye wlasne,
4) raporty kasojwe,

5) KP - kasa plzyjmre,
6) zbrorcze zestawienie przelew6w wynagrodzef,
7) polecenia prielewu,
8) wniosek o platnoSd zaliczkowq,
9) wnioski o platnoS6 refundacyjnE,
1 0) rozlicze nte fahczkr,

W celu us
kontroli ws

L
zawar1-ych

celowoSci i gospodarno{ci, a takhe czy dowody te zostaly wystawio

ien byi poddany

- rachunl<owym.

iu rzetelnoSci
I pta-^wa otaz

przez wlaSciwe

ulr.ow4,

zna.czy zgodnezastosowane stawki wyn r odzenra, dodatki do wynagrodzeriL s4 rzetelne,



z wykonywanE ptacq i wynikaj q

uzasadnione,

z ob ow t4zuj4cych przep i s6w, a przy znane iadczenia sq

- Wrahona w dowodzie oporacja gospodarczabyla celowa z punktu wi

oraz oszczgdnoSci r zgodiaz obowiqzuj4cymi przepisami,

gospodarczego

- wydatki i zaciqgniEte zobowi4zaniamaj4pokrycie w zatwierdlzonym planie mansowym.

rob6t wlanvch nale?y
w Swietl ustawy -- Prawo

W przypadku wydatku, ktQry nie podlega przepisom ustawy - Prawo iefi publicznych
nale?y poda6 odpowiedni altykul, ustgp i punkt ustawy.

Protokolem odbioru z dnia)

Zakupu rob6t / uslug ddkonano zgodnie z art.
publicznych".

Zaluski, dnia .,.,......,

faktur koryguj4cych do zQplaty poprzez umieszczenie
do zatwierdzenia <.r

na odwrocie faktury
odrgcznego o nastgpuj4cej treSci:

z umow? / zleceniem Nlr ......... z dni

Zakupu rob6t / uslug dQkonano zgodnie z art. ustawy
publicznych".

inalow faktur i
i lub zapisu

prawo zamowlen

pis pracownika

prawo zamowlen

Zadanie dotyczy

ZaLuski, dnia ....,..,.. pls pracowruKa



Dokonanie sprawdzpnia powinno byi stwierdzone na dowodzie ZrQdlou,ym poprzez
umieszczenie pieczgpi:

.. SPRAWDZONO

pod wzglgdem merytorycznym

dnia.

l\i4rtvPrrre ra L'd.LwLvrrtLolLrcL IaKlUIg ZWIACAJE OO WydZtUX tlnanSOW t PlanOWanta
niezwlocznie, nie p5lniej nri 3 dni od ich otrzymania (uwzglgdniaj4c termin p,tatnoSci
znajduj4cy sig na f-rze) celeln reahzacjiwydatku.LrraJsuJ4oy slg na r-rze) cele{n reatrzacJr wyclatku.

2' W Wydziale Finans$w i Planowania dokument podlega dalszej kontrd[ p,cd wz;glgdem

lega na
eraj4 ws

Kontrola formalno - rachunkowa dokonywana jest przez Skarbnika Gminy lup up,cwazrrionych
przez Skarbnika Gminy prapo 6w na podstawii stosownego upowaznienfa. Dokonywanie
kontroli dokumentu musi byi owiednio uwidocznio n" ui pomoca daty i podpisu osobv

KONTROLA WSTEPNA
-art. 54 ust.3 Ustawy o finan$ach publicznych

s r.".u'jt c-i"- [;u;"; ili;e;;;



Podpis gl6wnego ksiggow$go (Skarbnika Gm

prawidlowoSci dokumentory, dotycz4cych tej
- zobowr1zania wynikajqce z operacji mieszc

4. Dokumenty sprawdzone zatwierdza do wyptaty W6jt
skladaj4c podpis pod pieczqci4:

Zatwrerdzono do wyplaty n[ sumg.
slownie zlotych. .....i.
dzial........rozdziaL.... ..,par.
data.. ...20....i.
podpis Kierownika j ednostki

Gminv/kiejrownik jednostki

Dekretacja i opis dowod6w ksiggowych

iczenie Projektu

- wskazuje odpowiedni4 klasyf,rkacjg budZetow4 wydatku ze wskazani
Zrodel finansowanra I cn\arta cyfra paragraful. Wskazuje datg realizacji I

odpowiednich
Wydatek

potwierdzenia
zaplaty w postaci przelewri i wyci4g6w bankowych zwiqzarrych z realizacj
im odpowiedni numer ksiggowy celem zNozenia wniosku o plirtnoS6.

projektu, nadajqc

osoby merytorycznie odpowiedz
b4dL rozhczenia siqr ze Srodk6w

wydatki i sklada wniose,k o platnoSd.

e z zalacznikiem nr 5.

lnej w terrminach
ijn'ych,

wa,. z instytucjq
wyffi, zestawia



Kom6rki i stanowiska pracy

ob dowod6

uprawnione do kontro li bielqcej merytoryczno
obieg dokument6w ksiggowych

69

tmilnsowel oraz

ych

Y,

Obieg dowod6w zeWnltrznych obcych :

Etap
obiegu
dokumentu

Wydziaf lub
stanowisko

CzynnoSci

I WydzidOrganizacyjno
Spolecz{ry

-ewidencja w dzienniku podawc:
-przekazanie dokumentu do prac
merWorycznego

ym
lwnika

il P racown ik
merytorlczny

- sprawdzenie dokumentu l
merytory cznym, fcrrmalno rachur
- przekazanie dokurmentu do Skar

rod wzglgdem
kov,rym
'hnika

III Skarbnik - kontrola wstgpna
IV w6it - zatwierdzenie dolkumentu do w platy

Pracownlik WFP - rcahzacj a zob ow i qzania,
- dekretacja ksiggowa,
- ewidencja analitycznai syntety< :zna dowodu.

eg dowodow zewngtrznych wlasnych:

Etap
obiegu
dokumentu

Wydzial
stanowis

lub
KO

CzynnoSci

I Pracown K WFP - sp orz4dzenie pole,oenia wvolatv
il Pracown

mervtorr
k
JZny,

-sprawdzenie dokumentu p{d *4tgd*rr
merytorycznvm. formalno ra chr rnkowvm

IiI Skarbnil - kontrola wstqpna
IV w6it - zatwierdzenie dolumentu do w platy\/ Pracown K WFP - r ealizacj a zob owrqzania,

- dekretacja ksiggo'wa,
- ewidencja analitycznai svntetv< zna dowodu.

Obieg dokument6w ewngtrzn
Etap
obiegu
dokumentu

Wydzial
stanowis

ub
o

CzynnoSci

I Pracown r WFP - sp or zydzeni e dok umentu
il Pracownilk'

mery.torypzn\,
-sprawdzenie dokumentu pc
metyiory cznym. folmalno rachun

,d wzglgdem
(ow-vm

III w6it - zatwrerdzenie dokLumentu do wyltaty
IV Pracown K WFP - r ealizacj a zob ow r4zania,

- dekretacja ksiggowa,
- ewidencj a anality c>zna i svntetvc :na dowodu.

ie przelewu spotzql
zaplaty podatk
zaplaty skladel

lza sig dla operacji:
6w wynikaj4cych z deklaracji podatkowych,
< na ubezpieczenie zdrowotne, spoleczne i Fu Prac

4. Polecen

oplaty za ube eczenle.



pr zekazania ivyna gro d zen dla prac o wnik6 w p roj ektu
oplat za zakupione towary lub uslugi

6, Oryginaly dokurnent6w zlwio, urygrnaty dokumentow zlNiEzanych z projektem inne niZ w)rmienione w r.r!t. I,2,3,4,5, a w
szczeg6lnoSci: wniosek.o]dofinansowanie wraz z zaLqcznikami, ,*or5} z podniiotami
zewnQtrznyml, sprawozdanla i korespondencjg dotycz4cq projektu, prze
okres realizacjr w Biurze frojektu, a po zakohczeniu realizaiii proiektu

a

Dczpleczenstwo,
9. Wyszukiwaniem i udostqpnianiern.dokument6w w okresie realizacji projLktu zajmuje sig
kierownik projektu, natomibst po okresie realizacji projektu - oroUu odfowiedzialna za
archiwum Urzgdu Gminy.
i0, Dokumenty ksiggowe udbstgpnia sig:



-po1a siedzib4 Urzgdu Gminy - na podstawie zg:,ody W6jta,
T9 pozostawieniu w jednostce potwierdzonego spisu przyjgtych
doliument6w.

I 1, Postgpowanie z dokurdrentacia r wznaczonym w umowle dofinansowanie
11, Postgpowanie z dokurdrentacj4 po
projektu reguluje ZarzEdz{nie W6jta
kancelaryj nej, j ednolit ego |zeczowego
archiwum zakladoweso.

okresie
Gminy
wykazu

Zaluski w sprawie w ia instrukcji

okreslenie systemu nadzorrJ i kontroli w ramach programu operacyjnego

Zachowanie trwalo5ci

akt oraz o organizacji w ie dzialania

$e
utworzonych w ramach Projelitu miejsc wy howania

przedszkolnego pyzez okres co najmniej 2lataod dafy zakofrczenia ji projektu.

hz:acji projektu
i lub kontroli

prawnlonych na
zgodnie z par.

W6jt Gminy Zal
Romruald WoZnia



I. W ykaz kom6rek or ganiz4cyjnych bior4cych

-W y dzial Or ganrzacy jnd S p oleczny,
-Wydzial Finans6w i Plfnowania,

IL Wzory podpis6w pracowfiik6w upowaZnio
wzglgdem merytorycznym

L.p. Stanowisko lmig i

2,KatarzynaBaryga
pracownik administracyj ny
(kontrola formalno rachunkbwa)

upowaznionych do zatwierdzenia do
kontrola wstgpna

Skarbnik Gminy

IV. Wzory podpis6w pracorlv

W6jt Gminy

W6jt Gminy
Romuald Wofniak

Edyta Sachnowska


