
 

Projekt „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym z terenu Gminy 

Postomino” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa 

Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020.  Oś priorytetowa VII. Włączenie społeczne, Działanie 7.1. Programy na rzecz integracji osób i rodzin zagrożonych 

ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym ukierunkowane na aktywizację społeczno-zawodową wykorzystującą instrumenty aktywizacji edukacyjnej, 

społecznej, zawodowej 

ZARZĄDZENIE NR 43/2017 

KIEROWNIKA GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W 

POSTOMINIE 

z dnia 6 listopada 2017 r. 

zmieniające Zarządzenie Nr 19/2017 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy 

Społecznej w Postominie z dnia 3 lipca 2017 r. w sprawie określenia zasad realizacji 

w latach 2017 – 2020 projektu pod nazwą „Zróbmy to razem – aktywizacja społeczno-

zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem społecznym 

z terenu Gminy Postomino” współfinansowanego przez Unię Europejską 

z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2014-2020 

Na podstawie art. 10 ustawy o rachunkowości z 29 września 1994 r. (t.j. Dz.U. z 2016r., 

poz. 1047 z późn. zm.) oraz art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych 

(t.j. Dz.U. z 2016r., poz. 1870 z późn. zm.) i rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 

2010 r. w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planu kont dla budżetu państwa, 

budżetu jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej                      

(t.j. Dz.U. z 2013r., poz. 289 z późn. zm.) oraz na podstawie § 13 ust. 3 statutu Gminnego 

Ośrodka Pomocy Społecznej (Uchwała Rady Gminy Postomino Nr XXIX/345/04 Rady Gminy 

Postomino z dnia 17 grudnia 2004 r. z późn. zm.) 

§ 1. Zmienia się treść §4 poprzez nadanie mu następującego brzmienia: Wykaz osób, które 

są zobowiązane do stosowania zasad wstępnej oceny celowości zaciągania zobowiązań 

finansowych i dokonywania wydatków w ramach projektu „Zróbmy to razem – aktywizacja 

społeczno-zawodowa osób i rodzin zagrożonych ubóstwem i/lub wykluczeniem 

społecznym z terenu Gminy Postomino”: 

I.  Wykaz osób upoważnionych do kontroli merytorycznej: 

L.p. Nazwisko i Imię Stanowisko Wzór podpisu 
1 Ślebioda Krystyna Kierownik GOPS             

w Postominie 
 

2 Monika Górnik-Wojciechowska Koordynator 

projektu 
 

II.  Wykaz osób upoważnionych do kontroli formalno - rachunkowej: 

L.p. Nazwisko i Imię Stanowisko Wzór podpisu 
1 Magdalena Misina – Warzych  Gł. Księgowy GOPS             

w Postominie 
 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 2 października 2017r. 

 

Kierownik 

Gminnego Ośrodka Pomocy Społeczne 

w Postominie 

/-/ Krystyna Ślebioda 

 


