Zadania Wydziału Finansowo – Księgowego
Wydział Finansowo – Księgowy prowadzi sprawy związane z opracowywaniem projektu
budżetu Powiatu Zduńskowolskiego, zapewnia obsługę finansowo-księgową budżetu
i Starostwa, w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności oraz innych jednostek wg.
decyzji Zarządu, tj. Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych,
Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Powiatowego
Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i Kartograficznym, Powiatowego Centrum
Pomocy Rodzinie, Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego, organizuje i nadzoruje prawidłowość prowadzenia
rachunkowości przez jednostki organizacyjne Powiatu, sporządza sprawozdania
finansowe, budżetowe oraz sprawozdania z zakresu pomocy publicznej i środków
trwałych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa.
Do podstawowych zadań Wydziału należy w szczególności:
1) realizowanie polityki pieniężnej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi przepisami
i zasadami w zakresie:
a)organizowania, sporządzania, przyjmowania, obiegu, archiwizowania i kontroli
dokumentów w sposób zapewniający:
-właściwy przebieg operacji gospodarczych,
-sporządzanie kalkulacji wyników kosztów wykonywanych zadań oraz
sprawozdawczości finansowej;
b)organizowania bieżącego i prawidłowego prowadzenia księgowości Starostwa
(jednostki budżetowej), w tym zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności, budżetu
Powiatu oraz innych jednostek wg. decyzji Zarządu, tj. Państwowego Funduszu
Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, Powiatowego Funduszu Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej, Powiatowego Funduszu Gospodarki Zasobem Geodezyjnym i
Kartograficznym, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie,
c)sporządzanie sprawozdawczości i informacji finansowej dla organów nadzoru oraz
Rady i Zarządu,
d)nadzorowanie całokształtu prac z zakresu rachunkowości, wykonywanych przez
poszczególne komórki organizacyjne Starostwa oraz powiatowe jednostki
organizacyjne;
2) prowadzenie gospodarki finansowej Powiatu, zgodnie z obowiązującymi zasadami,
polegające w szczególności na:
a)współdziałaniu z bankami w celu pozyskiwania kredytów, lokowania wolnych
środków budżetowych oraz emisji obligacji,
b)wykonaniu dyspozycji środkami pieniężnymi zgodnie z przepisami dotyczącymi
zasad wykonania budżetu oraz gospodarki środkami pieniężnymi funduszy i innych
będących w administracji Powiatu,
c)zapewnieniu prawidłowej realizacji kontroli wewnętrznej w zakresie kontroli
uprzedniej i bieżącej, polegającej na ocenie zgodności z prawem oraz celowości
projektów umów oraz porozumień mogących spowodować powstanie zobowiązań
finansowych ze szczególnym uwzględnieniem zapisów ustawy o finansach
publicznych oraz ustawy o zamówieniach publicznych, a także uprzedniej, bieżącej i
następczej kontroli funkcjonalnej w zakresie wykonywania planów finansowych
Starostwa oraz formalno – rachunkowej kontroli dokumentów dotyczących
wykonywania planów finansowych jednostek oraz ich zmian,
d)opracowywaniu projektów przepisów wewnętrznych wydawanych przez Powiat,
dotyczących prowadzenia rachunkowości;
3)wykonywanie całokształtu prac związanych z opracowywaniem budżetu Powiatu i jego
zmianami;

4)wykonywanie zbiorczych i bieżących sprawozdań z wykonania budżetu oraz ich analiza;
5)nadzorowanie prawidłowości opracowywania i zatwierdzania planów finansowych
jednostek organizacyjnych powiatu;
6)współdziałanie z wydziałami merytorycznymi i nadzór nad działaniami windykacyjnymi
należności Starostwa, Skarbu Państwa oraz budżetu Powiatu;
7)prowadzenie dokumentacji płacowej i dokumentacji związanej z systemem ubezpieczeń
społecznych dla pracowników Starostwa oraz innych jednostek wg wskazań Zarządu, a
także prowadzenie dokumentacji dotyczącej wypłat diet dla Radnych;
8)prowadzenie obsługi kasowej Starostwa;
9)prowadzenie dokumentacji dotyczącej rozliczeń z organami skarbowymi oraz
współdziałanie z bankami;
10)prowadzenie obsługi finansowej realizowanych inwestycji;
11)przygotowanie i rozliczenie przeprowadzanej inwentaryzacji wraz z wyceną aktywów i
pasywów Starostwa, budżetu Powiatu i pozostałych jednostek, dla których sprawowana
jest przez Wydział obsługa finansowo – księgowa.

