
Załącznik Nr 10
do Instrukcji obiegu dokumentów księgowych  

Wzory podpisów osób uprawnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych

Imię i Nazwisko Stanowisko Zakres zatwierdzania Wzór podpisu

1. Myśliwiec Dariusz Wójt Gminy

2 Skarbnik

3 Sekretarz

4. Łyżwa Teresa

5.

6. Szkopek Jolanta

7.

Kuna Irena Kierownik USC

Główny Specjalista

Inspektor

Rokita Barbara Inspektor

  w Urzędzie Gminy w Wierzbicy

L.p.
pod względem 

merytorycznym, zatwierdza 
do wypłaty

Stańkowska Irena
pod względem 

merytorycznym, pod 
względem formalno-

rachunkowym

Banaczek Monika
pod względem 

merytorycznym,  zatwierdza 
do wypłaty        z up.Wójta

Kierownik referatu  ds. 
organizacji i kadr

pod względem 
merytorycznym -                    

w zakresie spraw objętych 
zakresem czynności

Zgiep Elżbieta
Podinspektor                   

ds. księgowości 
budżetowej

pod względem formalno.-
rachunkowym

Inspektor ds. 
księgowości budżetowej

pod względem 
merytorycznym w zakresie 
spraw objętych zakresem 
czynności, pod względem 
formalno-rachunkowym(w 

razie zastępstwa) 

Smorągiewicz Barbara Inspektor ds. 
księgowości budżetowej

pod względem 
merytorycznym w zakresie 
spraw objętych zakresem 
czynności, pod względem 
formalno-rachunkowym(w 

razie zastępstwa) 

pod względem 
merytorycznym -                    

w zakresie spraw objętych 
zakresem czynności

Kruszewski Marian
pod względem 

merytorycznym -                    
w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Tomkowska Irena
pod względem 

merytorycznym -                    
w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

pod względem 
merytorycznym -                    

w zakresie spraw objętych 
zakresem czynności



Specjalista

Inspektor

Ogorzałek Edward

Inspektor

Inspektor

Pyrka Rafał Kierownik referatu

Podinspektor

Inspektor

Inspektor

Wiatrak Patrycja Inspektor

Lech Zofia Samodzielny referent

Inspektor

Piskorz Halina Inspektor

Podinspektor

Ziętek Jadwiga
pod względem 

merytorycznym -                    
w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Zielińska Elżbieta
pod względem 

merytorycznym -                    
w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Peł. ds. ochrony 
informacji niejawnych

pod względem 
merytorycznym -                    

w zakresie spraw objętych 
zakresem czynności

Ogrorzałek Małgorzata
pod względem 

merytorycznym -                    
w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Krucińska Barbara
pod względem 

merytorycznym -                    
w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

pod względem 
merytorycznym -                    

w zakresie spraw objętych 
zakresem czynności

Sitkowski Henryk
pod względem 

merytorycznym -                    
w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Kosela Teresa
pod względem 

merytorycznym -                    
w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Sitkowska Joanna
pod względem 

merytorycznym -                    
w zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

pod względem 
merytorycznym -                    

w zakresie spraw objętych 
zakresem czynności

pod względem 
merytorycznym -                    

w zakresie spraw objętych 
zakresem czynności

Grabska Barbara

pod względem  
merytorycznym, formalno-

rachunkowym -                    w 
zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

pod względem  
merytorycznym, formalno-

rachunkowym -                    w 
zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Wójcicka Anna

pod względem  
merytorycznym, formalno-

rachunkowym -                    w 
zakresie spraw objętych 

zakresem czynności



Inspektor

Inspektor

Referent

Inspektor

Referent

Referent

Fituch Dorota

pod względem  
merytorycznym, formalno-

rachunkowym -                    w 
zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Jęczyńska Marta

pod względem  
merytorycznym, formalno-

rachunkowym -                    w 
zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Guźdź Katarzyna
pod względem formalno-

rachunkowym -                    w 
zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Czarnecka Ilona
pod względem formalno-

rachunkowym -                    w 
zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Sasal Monika
pod względem formalno-

rachunkowym -                    w 
zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Wasil Małgorzata
pod względem formalno-

rachunkowym -                    w 
zakresie spraw objętych 

zakresem czynności

Uwaga: poprzez wyrazy Wójt,  Skarbnik należy rozumieć również osoby przez nie upowaznione
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