
ZARZĄDZENIE nr  51/10
z dnia  11 października 2010 r.

Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Radomsku

w sprawie zmiany listy osób upoważnionych do akceptowania dokumentów księgowych
wraz z wzorami ich podpisów  

Na podstawie  §  5  ust.  1  Statutu  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy  Społecznej  w  Radomsku
(Uchwała  Nr  XVII/158/04   Rady  Miejskiej  w  Radomsku  z  dnia  10  marca  2004  r.  ze
zmianami),  §  4  ust.  1  lit.  f  Regulaminu  Organizacyjnego  Miejskiego  Ośrodka  Pomocy
Społecznej w Radomsku, zgodnie z postanowieniami  art. 21 Ustawy z dnia 29 września 1994
r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 ze zmianami) zmieniam: 

§ 1.  załącznik Nr 1 do Zarządzenia  Nr 49/2009  Dyrektora  MOPS  z dnia  20.11.2009 r., 
w ten sposób, że:

1. dodaje się poz. 33 i 34 o brzmieniu:

Lp.
Rodzaj dokumentacji Dział

Nazwisko
i imi ę oraz
stanowisko
słu żbowe

upowa żnionego

Wzór podpisu
upowa żnioneg

o
Wzór podpisu
zastępującego

33. Zawiadomienia o wysokości kosztów opłat
egzekucyjnych od należności z tytułu Funduszu
Alimentacyjnego

Działa
Księgowości 

Emilia
Rochowska
Księgowa

34 Zawiadomienia o wysokości kosztów opłat
egzekucyjnych od należności z tytułu Funduszu
Alimentacyjnego

Dział
Księgowości 

Monika Siewior
Podinspektor ds.
windykacji

§ 2.   załącznik Nr 2   do Zarządzenia  Nr 49/2009  Dyrektora  MOPS  z dnia  20.11.2009 r., 
w ten sposób, że:

1.  poz. 6 otrzymuje brzmienie:

Lp. Rodzaj dokumentacji

Imię i nazwisko
oraz stanowisko

słu żbowe
upowa żnionego

Wzór podpisu
upowa żnionego

Imię i nazwisko
oraz

stanowisko
słu żbowe

zastępującego

Wzór podpisu
zastępującego

6. Faktury, rachunki, listy i noty
księgowe , korekty list wypłat,
dotyczące wypłat zasiłków z
pomocy społecznej, stypendiów i
zasiłków szkolnych, dodatków
mieszkaniowych, świadczeń
rodzinnych, funduszu
alimentacyjnego,  polecenia
księgowania

Magdalena Solarz
Księgowa

Bez zmian Agnieszka
Woszczyk
Księgowa
_____________

Monika Siewior
Podinspektor ds.
windykacji

Bez zmian

____________

2. poz. 8 otrzymuje brzmienie:



Lp. Rodzaj dokumentacji

Imię i nazwisko
oraz stanowisko

słu żbowe
upowa żnionego

Wzór podpisu
upowa żnionego

Imię i nazwisko
oraz

stanowisko
słu żbowe

zastępującego

Wzór podpisu
zastępującego

8. Dokumentacja rozliczenia z
bankiem – wyciągi bankowe konto
funduszu alimentacyjnego i
zaliczki alimentacyjnej, naliczenia
– polecenia księgowania,
dokumentacja związana z
egzekucją wobec dłużników
alimentacyjnych 

Emilia Rochowska
Księgowa

Bez zmian
Monika Siewior
Podinspektor ds.
windykacji

3. dodaje się poz. 17 o brzmieniu:

Lp. Rodzaj dokumentacji

Imię i nazwisko
oraz stanowisko

słu żbowe
upowa żnionego

Wzór podpisu
upowa żnionego

Imię i nazwisko
oraz

stanowisko
słu żbowe

zastępującego

Wzór podpisu
zastępującego

17.. Dokumentacja związana z
egzekucją wobec dłużników
alimentacyjnych, windykacja
należności od dłużników
alimentacyjnych, wprowadzanie
należności do rejestru długów w
Biurze Informacji Gospodarczej

 Monika Siewior
Podinspektor ds.
windykacji

Bez zmian Emilia
Rochowska
Księgowa

§ 2.    1. wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli merytorycznej dokumentów
księgowych po dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia,
2. . wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli  formalno-rachunkowej i dekretacji

dowodów  księgowych  po  dokonaniu  zmian  stanowi  załącznik  Nr  2  do
niniejszego zarządzenia,

3.   wykaz osób upoważnionych do dokonywania kontroli  formalno-rachunkowej i dekretacji
dowodów  księgowych  po  dokonaniu  zmian  stanowi  załącznik  Nr  3  do
niniejszego zarządzenia,

4.   wykaz osób upoważnionych do dokonywania poprawek na dowodach wewnętrznych po
dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia,

5.  wykaz osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych do wypłaty po
dokonaniu zmian stanowi załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia,

§ 3.   Zobowiązuję wszystkich pracowników wymienionych w poszczególnych załącznikach
do rzetelnego stosowania niniejszego  zarządzenia.

§  4.       Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 11 października 2010 r. 

Otrzymują:
1 x Kierownicy i pracownicy wyszczególnieni w zarządzeniu 
1 x a/a




