
Zarządzenie Nr OrG.120.25.2022 
Wójta Gminy Zębowice  

z dnia 29 lipca 2022 roku  
 
 

w sprawie zmian w  instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych  w 
Urzędzie   Gminy w Zębowicach 
 
 
Na podstawie art. 10 i art. 17  ustawy z dnia 29 września 1994 roku 
o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r., poz.217), zarządzam co następuje: 
 

§ 1 
 

1. W załączniku Nr 1  do instrukcji  obiegu  i   kontroli  dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach wprowadzonej zarządzeniem Nr  2/K/2006 
Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia 
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy 
Zębowice dokonuje się zmiany wykazu osób upoważnionych do stwierdzenia 
sposobu ujęcia dowodów księgowych w księgach rachunkowych. Wykaz osób 
upoważnionych do stwierdzenia sposobu ujęcia dowodów księgowych w 
księgach rachunkowych  stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia. 
 

2. W załączniku Nr 2 do instrukcji  obiegu  i   kontroli  dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach wprowadzonej zarządzeniem Nr  2/K/2006 
Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia 
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy 
Zębowice dokonuje się zmiany wykazu osób upoważnionych do podpisywania 
dowodów księgowych pod względem merytorycznym. Wykaz osób 
upoważnionych do podpisywania dowodów księgowych pod względem 
merytorycznym stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

3. W załączniku Nr 3 do instrukcji  obiegu  i   kontroli  dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach wprowadzonej zarządzeniem Nr  2/K/2006 
Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia 
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy 
Zębowice dokonuje się zmiany wykazu osób upoważnionych do kontroli 
dowodów księgowych pod względem zgodności z ustawą – prawo zamówień 
publicznych. Wykaz osób upoważnionych do kontroli dowodów księgowych 
pod względem zgodności z ustawą – prawo zamówień publicznych stanowi 
załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 
 

4. W załączniku Nr 4 do instrukcji  obiegu  i   kontroli  dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach wprowadzonej zarządzeniem Nr  2/K/2006 
Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia 
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy 
Zębowice dokonuje się zmiany wykazu osób upoważnionych do kontroli 
dowodów księgowych pod względem formalnym i rachunkowym. Wykaz osób 
upoważnionych do kontroli dowodów księgowych pod względem formalnym i 
rachunkowym stanowi załącznik nr 4 do niniejszego zarządzenia. 



5. W załączniku Nr 5 do instrukcji  obiegu  i   kontroli  dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach wprowadzonej zarządzeniem Nr  2/K/2006 
Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2006 roku w sprawie wprowadzenia 
instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w Urzędzie Gminy 
Zębowice dokonuje się zmiany wykazu osób upoważnionych do zatwierdzenia 
dowodów do zapłaty. Wykaz osób upoważnionych do zatwierdzenia dowodów 
do zapłaty stanowi załącznik nr 5 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 2 
 
Tracą moc Zarządzenia Wójta Gminy Zębowice: 
 

1. Zarządzenie Nr OrG.120.34.2020 Wójta Gminy Zębowice z dnia 31 grudnia 
2020 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 
księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach. 

2. Zarządzenie Nr OrG.120.5.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 lutego 2021 
roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych 
w Urzędzie Gminy w Zębowicach. 

3. Zarządzenie Nr OrG.120.7.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 01 marca 2021 
roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych w 
Urzędzie Gminy w Zębowicach. 

4. Zarządzenie Nr OrG.120.37.2021 Wójta Gminy Zębowice z dnia 30 września 
2021 roku w sprawie zmian w instrukcji obiegu i kontroli dokumentów 
księgowych w Urzędzie Gminy w Zębowicach. 
 

§ 3 
 
Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi Referatu Finansów. 
 

§ 4 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01 sierpnia 2022 roku. 
 
 
 
 
                                                                                                   Wójt Gminy Zębowice 
                                                                                                       Waldemar Czaja  
 


