
Z arządzenie N r  78/11

B urm istrza  M iasta  i G m iny S taszów

z dnia 30  m aja 2011 roku.

w sprawie: zaleceń pokontrolnych z kontroli przeprowadzonej w Staszowskim Ośrodku Kultury 

w Staszowie w okresie od 16.03.201 lr. -  08.04.201 Ir.

Na podstawie art. 68 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz.U.z 2009 roku Nr 157 

poz. 1240; zmiany:z 2010 roku: Dz.U. Nr 28 poz 146; : Dz.U. Nr 123 poz. 835, Dz.U. Nr 152 poz. 1020, 

Dz.U. 96 poz. 620, Dz.U. Nr 238 poz. 1578, Dz.U. Nr 257 poz. 1726,) § 57 pkt 3 i 4 Regulaminu kontroli 

wewnętrznej zarządzam:

§1
1. Wynagrodzenie za czas choroby wypłacać w wysokości zgodnej z obowiązującymi 

przepisami.

2. Naliczyć poprawnie i wyrównać ekwiwalent za urlop dla byłego pracownika.

3. Naliczyć poprawnie podstawy wynagrodzeń chorobowych pracownikom zgodnie 

z rozporządzeniem i skorygować deklarację ZUS.

4. Przedstawiać do kontrasygnaty głównemu księgowemu umowy skutkujące zaciągnięciem 

zobowiązań pieniężnych.

5. Realizacji przychodów i kosztów dokonywać w ramach planu finansowego.

6. Dostosować przepisy wewnętrzne do obowiązujących przepisów i potrzeb jednostki.

7. Zapewnić bezpieczne warunki pracy dla pracownika obsługującego kasę.
*

8. Przestrzegać przepisów dotyczących przechowywania maksymalnej kwoty gotówki w kasie.

9. Przeanalizować zawarte umowy najmu. Na podstawie danych historycznych 3 lat wstecz 

obliczyć zyski i straty wynikające z zawartych umów.

10. Przy zawieraniu umów na świadczenie usług dołożyć należytej staranności przy 

zabezpieczeniu interesów zamawiającego.

11. Wydatki realizować po otrzymaniu dokumentu źródłowego, stwierdzającego zaistnienie 

zdarzenia gospodarczego.

§2
W terminie do 30 dni od daty otrzymania zarządzenia Dyrektor Staszowskiego Ośrodka Kultury 

w Staszowie ma obowiązek poinformować Burmistrza Miasta i Gminy Staszów o realizacji poszczególnych



zaleceń zawartych w zarządzeniu, w tym o ich wykonaniu, o stopniu realizacji poleceń będących w toku 

realizacji. W wypadku niezrealizowania poleceń -  podać konkretne powody, uniemożliwiające ich 

zrealizowanie.

§3
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

m gr iai, Garczewski


