4, Obieg dokumentów w WOIK oraz zasady ich ewidencjonowania
i rozpatrywania określa
_ instrŃcja kancelaryjry WoIK, wprowadzb rńąar"niem Dyrekdl5, Zarządz9nia, jak i inne informacje i zawiadńi*iu
"u
poóu**.
Pracowników PoQrzez wYwieszenie_na tablicy ogłoszeń, *
papierowej lub poprze z rozesłańe drogą .t.ńoń.^ą.

ZADANIAI

t *.

są do wiadomości
dtodzeotiegowe3 w wersji

R:OZDZIóJLIV

Ą?KPRACOWNIKOW ORAZ ZAKRBS DZIAŁANIA
KOMOREK ORGANIZACYJNYCH WOIK

OBO_WI

§10

1. D9 zadńDyrektora naleĘ w szczególŃci:
1) składanie oŚwiadczeń woli w sprawach dotyczącyehzakresu dzińaniaWolK;
2) składanie do Urzędu m.st.Warszawy wnioskówń sprawie budżetu WoIK;
3) wydawanie zarądzeń wewnątrzor§anizacyjnych; r--- '-4) zatwierdzanie bilansów, spraworaui,

i finansowych z dzińalności
WOIK;
^"rlrtótyóalych
5) PodPisYwanie dokumentów pokontrolnych od organów
kontroli zewnętrzrej
przeprowadzanej w WOIK;
6) zaPewnienie funkcjonowania w WOIK adekwatrej, skuteczrrej
i efektyvmej kontroli
zuządczej, w tYm organizowanie procesu ,ryłar*riu
ry"yń"^, w sposób zgodny
z odpowiednim zatządzeniem prezydenta m.st.wars
zawi

rań*

7)

sPrawowanie beąPoŚredniego
nad pracą komorek oryanizacyjnych zgodnie ze
schematem organizacyjnym WOIK
;
2, DokumentY Przedkładan9 do
Podpisu przez Dyrektora są parafowane ptzezpracownika

aw

sPrawach PociągającYch

Księgowego.
Do

zobońęńa finńowe równiez Wez
YIz

Głównego

§11
Zastępcy Dyrektora tależy w szcŹególności:
wykonywani e zadańpowierzony ch ptzJzDyrektora;
sPrawowanie bezpoŚredniego nadzoru 'nad pracą komórek
organizacyjnych
powierzony ch ptzez Dyreklora zgodnie ze schemńm
organizacyjnym wolk;
zaPewnienie
tórminowej rcahńcji
Źud^ ,.ji"o**ycł, puez
_Prawidłowej
J
nadzorowane komórki gtganizacyjne;
uczestnictwo w planowaniu i realizowaniu zńńwolk.

zńń

1)
2)
3)

4)

i

'

§12

Do zadń Glównego lśięgowegonateĘ w szczególności:
1) wykonywani e
.zadńpowierzon ych przezóy..ttoru;
2 ) kierowani e działalnościąDziału
Finansowo-rułońgo ;
3) realizacja obowiąków i uprawnień określonyń * uitu*i.
z dńa 27 sierpnia 2009t.
o filransach PubliczrYch orazw ustawie z dńa29
wrześńa
.. realincja
l994t.o rachunkowości;
zasad" rachunkowości WOIK;
!)
5) oPiniowanie wniosków i Projektów oraz oceny możliwości
finansowej ich realizacji;
6) monitorowanie orz?rrygotówywanie projekiow tor.łt planu
finansowego WoIK;
7) nńzór nń przestrzeganiem * worc d'ysóyptny łn*ro* publicznych.

Strona 3 z 6

