
Główny księgowy
Główny księgowy wykonuje zadania przewidziane dla głównych księgowych jednostek budżetowych. 

Do obowiązków głównego księgowego należy:

1.      Kierowanie rachunkowością Ośrodka polegające na:
a)      zorganizowaniu sporządzania, przyjmowania, obiegu i kontroli dokumentów w sposób 
zapewniający  właściwy przebieg operacji gospodarczych,
b)      zorganizowaniu i doskonaleniu księgowości i sprawozdawczości finansowej Ośrodka 

      w celu zapewnienia ich rzetelności i prawidłowości,

c)       prawidłowym prowadzeniu  księgowości w sposób możliwie ułatwiający:
-          terminowe i rzetelne przekazywanie sprawozdań,
-          skuteczną ochronę mienia społecznego i terminowe rozliczenia osób odpowiedzialnych 
majątkowo za to mienie,
-          prawidłowe i terminowe dochodzenie roszczeń oraz terminowe ściąganie należności,
-          sprawną kontrolę realizacji wyznaczonych jednostce zadań,
-          prawidłowe i terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych jednostki,
d)      należytym przechowywaniu i zabezpieczeniu dokumentów księgowych, ksiąg 
rachunkowych oraz sprawozdań finansowych,
e)      nadzorowaniu prac z zakresu rachunkowości wykonywanych przez inne komórki 
organizacyjne Ośrodka a mające wpływ na wykonywanie zadań finansowych Ośrodka.
2.      Zapewnienie prawidłowości, terminowości i zgodności sprawozdań finansowych 
składanych na zewnątrz.
3.      Zorganizowanie i doskonalenie systemu wewnętrznej informacji finansowej, 
dostarczającej danych do podejmowania prawidłowych decyzji gospodarczych, kontroli 

      i oceny wykonania zadań gospodarczych.

   Opracowywanie planów finansowych Ośrodka.

4.      Dokonywanie w ramach kontroli gospodarczej czynności związanych ze sprawowaniem 
kontroli wewnętrznej.: 
a)      niezapowiedziane kontrole kasy,
b)      niezapowiedziane kontrole magazynów,
c)      kontrole operacji gospodarczych związanych z:
-          wydawaniem środków pieniężnych,
-          obrotami pieniężnymi na rachunkach bankowych,
-          przyjmowaniem, wydawaniem i zakupem środków trwałych i przedmiotów nietrwałych.
5.      Kontrola zewnętrznych i wewnętrznych dowodów finansowych pod względem formalnym 
i rachunkowym oraz zatwierdzenie ich do zapłaty.
6.      Dekretowanie dowodów finansowych ( budżetu) zgodnie z obowiązującym planem kont 

      i klasyfikacją budżetową.

7.      Sporządzanie wewnętrznych dowodów księgowych obrazujących różne zaszłości 
gospodarcze oraz ich dekretację.
8.      Realizacja dowodów księgowych bezgotówkowych ( przelewy, inkasa ).
9.      Prowadzenie rejestrów obrotów na rachunkach bankowych dotyczących działalności 
budżetowej Ośrodka.
10.  Prowadzenie zestawień obrotów i sald.
11.  Sporządzanie list na wypłatę wynagrodzeń.
12.  Prawidłowe obliczenia podatków i terminowe odprowadzanie ich do wydziałów 
finansowych, prawidłowe naliczanie i odprowadzanie innych potrąceń z wynagrodzeń 
pracowników.
13.  Badanie rzetelności i prawidłowości przeprowadzonej inwentaryzacji
14.  Inne prace w zakresie finansowo-księgowym zlecone przez dyrektora Ośrodka. 


