
UCHWAŁA NR 80/2019
ZARZĄDU POWIATU W SANDOMIERZU

z dnia 4 kwietnia 2019 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum 

Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie

Na podstawie art. 36 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1989r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. 
z 2019 r. poz. 511), art. 101 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy 
zastępczej ( Dz. U. z 2018r. poz. 998 z późn. zm) uchwala się, co następuje:

§ 1. 
W regulaminie Organizacyjnym Centrum Administracyjnego Domów dla Dzieci i Młodzieży 

w Łoniowie stanowiącym załącznik do uchwały Nr 525/2013 Zarządu Powiatu w Sandomierzu z dnia 
16 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Administracyjnego 
Domów dla Dzieci i Młodzieży w Łoniowie wprowadza się następujące zmiany:
1) § 5 otrzymuje brzmienie:

" § 5 
1. W centrum zatrudnia się pracowników na stanowiskach:

a) dyrektor
b) główny księgowy
c) inspektor
d) referent

2. Szczegółową strukturę określa schemat organizacyjny, stanowiący załącznik do niniejszego 
regulaminu.

3. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku główny księgowy:
1) kontrolowanie wykonania budżetu po stronie dochodów i wydatków,
2) organizacja prawidłowego obiegu dokumentów,
3) dekretowanie dowodów księgowych,
4) zatwierdzanie dowodów wpłat gotówkowych i bezgotówkowych, sprawdzanie dokumentów 

finansowych, faktur i rachunków pod względem formalnym i rachunkowym,
5) prowadzenie księgowości syntetycznej i analitycznej,
6) kontrolowanie kasy i organizacja sprawnej wypłaty,
7) opracowywanie projektu zarządzenia w sprawie prowadzenia inwentaryzacji oraz czuwanie nad 

prawidłowym rozliczaniem inwentaryzacji,
8) przestrzeganie terminowości rozliczeń należności, zobowiązań oraz sprawozdawczości w zakresie 

gospodarki budżetowej,
9) przestrzeganie dyscypliny budżetowej,
10) kierowanie pracą podległego inspektora i referenta,
11) załatwianie korespondencji dotyczącej księgowości,
12) należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów księgowych, rachunkowych, sprawozdań 

finansowych, książeczek czekowych i innej dokumentacji związanej z księgowością,
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13) wykonanie innych prac zleconych przez dyrektora w zakresie księgowości.
4. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku inspektor:

1) sporządzanie listy płac i rozliczeń z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych i Urzędem Skarbowym
2) sporządzanie i składanie sprawozdań GUS i PFRON,
3) obsługa sekretariatu,
4) obsługa spraw kadrowych Centrum oraz należyte przechowywanie i zabezpieczenie dokumentów 

dotyczących zatrudnienia pracowników,
5) prowadzenie procedur dotyczących zamówień publicznych,
6) zbieranie danych od koordynatorów i składanie zamówień na materiały,
7) wykonywanie innych prac zleconych przez dyrektora i głównego księgowego w toku bieżącej pracy.

5. Zakres zadań i obowiązków na stanowisku referent:
1) prowadzenie kasy oraz związanej z nią dokumentacji,
2) ewidencja i rozliczanie druków ścisłego zarachowania,
3) rozliczanie inwentaryzacji majątku rzeczowego jednostki, prowadzenie kartotek ilościowo-

wartościowych majątku rzeczowego jednostki,
4) zastępstwo w razie nieobecności głównego księgowego,
5) rozliczanie delegacji służbowych,
6) rozliczanie zakupu i zużycia materiałów (w szczególności żywności, środków czystości, materiałów 

biurowych)
7) wykonywanie innych czynności zleconych przez dyrektora i głównego księgowego w toku bieżącej 

pracy.
6. Zasady zatrudniania pracowników Domów określają odrębne przepisy.

§ 2. 
Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 
 

...................................
Marcin Piwnik

...................................
Wojciech Dzieciuch

...................................
Grażyna Szklarska

...................................
Zygmunt Kwasek

...................................
Ryszard Nagórny
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Załącznik do uchwały Nr 80/2019

Zarządu Powiatu w Sandomierzu

z dnia 4 kwietnia 2019 r.
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