
DZIENNIK URZÊDOWY
WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

Katowice, dnia 30 czerwca 2006 r. Nr 11
TREŒÆ:
Poz.:

ZARZ¥DZENIE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

12555  — nr 5 z dnia 9 czerwca 2006 r. w sprawie procedur kontroli finansowej w urzêdach górniczych

         DECYZJE PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO:

56  — nr 14 z dnia 31 maja 2006 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie Dziennika Urzêdowego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego  .   .   .   .   .   .   .   .   .   .     .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

57  — nr 15 z dnia 31 maja 2006 r. uchylaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania Zespo³u do spraw
komputeryzacji .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .   .    .   .   .   .   .   .   .   .   .   .

58  — nr 16 z dnia 31 maja 2006 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie Komisji do spraw gospodarowa-
nia sprzêtem komputerowym i oprogramowaniem w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym  .   .   .   .

59  — nr 17 z dnia 31 maja 2006 r. zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie utworzenia Zespo³u do spraw
opracowania nowego serwisu internetowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego .   .   .   .   .   .   .

55

ZARZ¥DZENIE Nr 5 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 9 czerwca 2006 r.

w sprawie procedur kontroli finansowej w urzêdach górniczych

Na podstawie art. 47 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca
2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104
i Nr 169, poz. 1420 oraz z 2006 r. Nr 45, poz. 319 i Nr
104, poz. 708) zarz¹dza siê, co nastêpuje:

§ 1. Zarz¹dzenie okreœla procedury kontroli finanso-
wej w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym, okrêgowych urzê-
dach górniczych i specjalistycznych urzêdach górniczych.

§ 2. Ilekroæ w zarz¹dzeniu jest mowa o:

1) „dokumencie ksiêgowym” — nale¿y przez to rozumieæ
fakturê VAT, rachunek lub inny dokument rozliczeniowy;

2) „dyrektorze jednostki” — nale¿y przez to rozumieæ dy-
rektorów departamentów i komórek równorzêdnych
Wy¿szego Urzêdu Górniczego, pracowników zatrudnio-
nych w zespo³ach albo na stanowiskach, których pra-
ce nadzoruje bezpoœrednio, sprawuje nad nimi nadzór
albo sprawuje nad nimi bezpoœredni nadzór merytorycz-
ny osoba kierownictwa Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
okreœlonych w regulaminie organizacyjnym Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹-
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dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego
z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organiza-
cyjnego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG
Nr 1, poz. 2, z póŸn. zm.1 )), oraz dyrektorów okrêgo-
wych urzêdów górniczych i specjalistycznych urzêdów
górniczych;

3) „jednostce” — nale¿y przez to rozumieæ departamenty
i komórki równorzêdne Wy¿szego Urzêdu Górniczego
oraz zespo³y i stanowiska, których prace nadzoruje
bezpoœrednio, sprawuje nad nimi nadzór albo sprawuje
nad nimi bezpoœredni nadzór merytoryczny osoba kie-
rownictwa Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okreœlone
w regulaminie organizacyjnym Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1 Pre-
zesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzê-
du Górniczego, oraz okrêgowe urzêdy górnicze i spe-
cjalistyczne urzêdy górnicze.
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1) Zmiany wymienionego zarz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r.
Nr 4, poz. 15, z 2004 r. Nr 5, poz. 24, z 2005 r. Nr 6, poz. 22 oraz z 2006 r.
Nr 10, poz. 51.
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§ 3. Celem kontroli finansowej jest:

1) zapewnienie pe³nej realizacji zadañ przez jednostki w ter-
minach okreœlonych odrêbnymi przepisami i harmono-
gramem dokonywania wydatków ze œrodków publicz-
nych;

2) dokonywanie wydatków publicznych w granicach kwot
okreœlonych w planie finansowym Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, zwanym dalej „planem finansowym”;

3) zapobieganie nieprawid³owym dzia³aniom podczas gro-
madzenia i rozdysponowania œrodków publicznych, po-
przez sprawdzanie, czy zamierzone czynnoœci bêd¹
dokonywane w sposób legalny, rzetelny, celowy, go-
spodarny i przejrzysty;

4) badanie stanu faktycznego oraz jego analiza w oparciu
o przepisy:

a) prawa powszechnie obowi¹zuj¹cego,

b) prawa wewnêtrznego obowi¹zuj¹cego w jednost-
kach, w szczególnoœci:

—zarz¹dzenia nr 1 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego z dnia 4 wrzeœnia 2003 r. w sprawie pod-
ró¿y s³u¿bowych poza granicami kraju pracowni-
ków Wy¿szego Urzêdu Górniczego, okrêgowych
urzêdów górniczych oraz specjalistycznych urzê-
dów górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 7,
poz. 42),

—zarz¹dzenia nr 4 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 29 grudnia 2004 r. w sprawie Regu-
laminu udzielania zamówieñ publicznych w urzê-
dach górniczych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 7,
poz. 43),

—zarz¹dzenia nr 23 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie doko-
nywania w urzêdach górniczych wydatków publicz-
nych nieobjêtych przepisami o zamówieniach publicz-
nych (Dz. Urz. WUG z 2006 r. Nr 4, poz. 27),

—decyzji nr 35 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go z dnia 23 grudnia 2003 r. w sprawie instrukcji
kasowej,

—decyzji nr 13 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go z dnia 28 czerwca 2005 r. w sprawie prowa-
dzenia gospodarki finansowej oraz rachunkowoœci
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz. WUG
Nr 11, poz. 43 i 44 oraz z 2006 r. Nr 4, poz. 31),

—decyzji nr 4 Dyrektora Generalnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 15 lipca 2005 r. w spra-
wie prowadzenia gospodarki finansowej oraz ra-
chunkowoœci w dzia³aj¹cym przy Wy¿szym Urzê-
dzie Górniczym Zak³adzie Obs³ugi Gospodarczej
(Dz. Urz. WUG Nr 11, poz. 45 i 46 oraz z 2006 r.
Nr 4, poz. 35);

5) pozyskiwanie informacji niezbêdnych do podejmowa-

nia prawid³owych decyzji zwi¹zanych z funkcjonowa-
niem jednostki;

6) inicjowanie kierunków prawid³owego dzia³ania oraz wska-
zywania sposobów zapobiegaj¹cych powstaniu niepra-
wid³owoœci w wydatkowaniu œrodków publicznych.

§ 4. 1. Kontrola finansowa jest sprawowana w sposób
zapewniaj¹cy przestrzeganie nastêpuj¹cych podstawowych
zasad prowadzenia gospodarki finansowej:

1) legalnoœci;

2) rzetelnoœci;

3) celowoœci;

4) gospodarnoœci;

5) przejrzystoœci.

2. Zasady wymienione w ust. 1 stanowi¹ jednoczeœnie
kryteria kontroli finansowej.

3. W celu przestrzegania zasady legalnoœci, pracowni-
cy, stosownie do swoich zakresów czynnoœci, s¹ obowi¹-
zani do zapewnienia zgodnoœci wszelkich dzia³añ z obowi¹-
zuj¹cymi w danym czasie przepisami prawa, aktami admi-
nistracyjnymi, umowami cywilnoprawnymi oraz procedu-
rami wewnêtrznymi, a tak¿e niedopuszczenia do zaniecha-
nia ich stosowania.

4. W celu przestrzegania zasady rzetelnoœci, pracow-
nicy, stosownie do swoich zakresów czynnoœci, s¹ obo-
wi¹zani do wykonywania zadañ z nale¿yt¹ starannoœci¹,
sumiennie i terminowo, a tak¿e dokumentowania okreœlo-
nych dzia³añ lub stanów faktycznych zgodnie z rzeczywi-
stoœci¹ oraz w wymaganych terminach.

5. Kryterium celowoœci pozwala na ocenê, czy dzia³al-
noœæ jednostki jest zgodna z przyjêtymi celami, wynikaj¹-
cymi z zatwierdzonych planów dzia³alnoœci.

6. W celu przestrzegania zasady celowoœci, pracowni-
cy, stosownie do swoich zakresów czynnoœci, s¹ obowi¹-
zani do zapewnienia:

1) zgodnoœci prowadzonej dzia³alnoœci z celami i zadania-
mi jednostki;

2) optymalizacji stosowanych metod i œrodków oraz ich
adekwatnoœci do za³o¿onych celów.

7. Kryterium gospodarnoœci pozwala na ocenê, czy za-
dania jednostki s¹ realizowane oszczêdnie, wydajnie i efek-
tywnie.

8. W celu przestrzegania zasady gospodarnoœci, pra-
cownicy, stosownie do swoich zakresów czynnoœci, s¹
obowi¹zani do zapewnienia:

1) wykorzystywania dostêpnych œrodków w sposób oszczêd-
ny i efektywny;
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2) dzia³añ zapobiegaj¹cych wyst¹pieniu szkód, a w przy-
padku ich wyst¹pienia — do ograniczenia skutków tych
szkód.

9. W celu przestrzegania zasady przejrzystoœci, pra-
cownicy, stosownie do swoich zakresów czynnoœci, s¹ obo-
wi¹zani do:

1) klasyfikowania dochodów i wydatków zgodnie z obo-
wi¹zuj¹cymi przepisami prawa;

2) sporz¹dzania sprawozdawczoœci zgodnie z w³aœciwy-
mi przepisami;

3) stosowania zasad rachunkowoœci.

§ 5. Kontrola finansowa jest sprawowana poprzez:

1) kontrolê wstêpn¹ operacji gospodarczych wraz ze
wstêpn¹ ocen¹ celowoœci zaci¹gania zobowi¹zañ finan-
sowych i dokonywania wydatków ze œrodków publicz-
nych;

2) kontrolê zgodnoœci z planem finansowym wraz z kon-
trol¹ zgodnoœci z prawem;

3) kontrolê bie¿¹c¹ operacji gospodarczych, badanie i po-
równywanie stanu faktycznego ze stanem wymaga-
nym w zakresie dotycz¹cym procesów pobierania i gro-
madzenia œrodków publicznych, zaci¹gania zobowi¹zañ
finansowych i dokonywania wydatków ze œrodków
publicznych, udzielania zamówieñ publicznych oraz
zwrotu œrodków publicznych;

4) pog³êbion¹ kontrolê nastêpcz¹ stosowania procedur do-
tycz¹cych procesów wymienionych w pkt 2 przez po-
szczególne jednostki i poszczególne stanowiska pracy.

§ 6. 1. Kontrola wstêpna operacji gospodarczych ma
na celu:

1) zapobie¿enie powstawaniu zjawisk odbiegaj¹cych od
procedur dotycz¹cych procesów wymienionych w § 5
pkt 2;

2) przeciwdzia³anie podejmowaniu decyzji nieprawid³o-
wych i niekorzystnych dla jednostki;

3) zabezpieczenie jednostki przed wyst¹pieniem zjawisk
marnotrawstwa, niegospodarnoœci lub nadu¿yæ.

2. Kontrola wstêpna jest sprawowana przed rozpoczê-
ciem danego procesu, zanim zostan¹ wdro¿one konkretne
dzia³ania wywo³uj¹ce skutki finansowe lub maj¹tkowe.

§ 7. 1. Wstêpna ocena celowoœci zaci¹gania zobowi¹-
zañ finansowych i dokonywania wydatków ze œrodków
publicznych polega na badaniu i porównywaniu stanu fak-
tycznego ze stanem wymaganym w zakresie dotycz¹cym
procesów pobierania i gromadzenia œrodków publicznych,
zaci¹gania zobowi¹zañ finansowych i dokonywania wydat-
ków publicznych, udzielania zamówieñ publicznych oraz
zwrotu œrodków publicznych, a tak¿e prowadzenia gospo-

darki finansowej oraz stosowania procedur kontroli finan-
sowej.

2. Procedury przeprowadzania oceny, o której mowa
w ust. 1, obejmuj¹:

1) obowi¹zki w zakresie planowania wydatków bud¿eto-
wych na etapie prac nad planem finansowym;

2) obowi¹zki w zakresie sprawdzania zamówieñ publicz-
nych;

3) obowi¹zki w zakresie sprawdzania projektów umów;

4) obowi¹zki w zakresie sprawdzania innych dokumentów
stanowi¹cych podstawê zaci¹gania zobowi¹zañ finan-
sowych i dokonywania wydatków ze œrodków publicz-
nych.

3. Ocena, o której mowa w ust. 1, ma na celu wstêpne
zbadanie, czy zamierzone dzia³ania, anga¿uj¹ce œrodki pu-
bliczne, odpowiadaj¹ kryteriom, o których mowa w § 4
ust. 2, oraz czy zapewniaj¹ one ca³kowit¹ realizacjê zadañ
jednostki w granicach kwot okreœlonych w planie finanso-
wym i w okreœlonych terminach.

4. Przeprowadzenie oceny, o której mowa w ust. 1,
nastêpuje przed podjêciem decyzji o zaplanowaniu wydat-
ków ze œrodków publicznych, w pracach nad projektem
planu finansowego, oraz przed podjêciem decyzji o wszczê-
ciu postêpowania o udzielenie zamówienia publicznego lub
innym zaanga¿owaniu œrodków publicznych; jako kontrola
merytoryczna jest ona realizowana poprzez:

1) analizê faktycznych potrzeb;

2) analizê projektów umów skutkuj¹cych zaci¹gniêciem
zobowi¹zañ finansowych.

5. Ocenê, o której mowa w ust. 4, przeprowadza i jest
za ni¹ odpowiedzialny dyrektor jednostki, wystêpuj¹cy
z wnioskiem o uwzglêdnienie wydatku w planie finanso-
wym lub z wnioskiem o zaci¹gniêcie zobowi¹zania finanso-
wego albo z wnioskiem o dokonanie wydatku ze œrodków
publicznych, stosownie do szczegó³owego zakresu dzia³a-
nia jednostki, okreœlonego:

1) w przypadku Wy¿szego Urzêdu Górniczego — w regu-
laminie organizacyjnym Wy¿szego Urzêdu Górniczego,
stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1 Prezesa
Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego Urzê-
du Górniczego;

2) w przypadku okrêgowych urzêdów górniczych i spe-
cjalistycznych urzêdów górniczych — w regulaminie
organizacyjnym okrêgowych urzêdów górniczych oraz
Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ
Energomechanicznych, stanowi¹cym za³¹cznik do za-
rz¹dzenia nr 2 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z
dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu organizacyj-
nego okrêgowych urzêdów górniczych oraz Urzêdu
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Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹dzeñ Energome-
chanicznych (Dz. Urz. WUG Nr 1, poz. 3, z póŸn. zm.2 )).

§ 8. 1. W przypadku umów skutkuj¹cych zaci¹gniê-
ciem zobowi¹zañ finansowych, kontrolê projektów tych
umów:

1) w zakresie zgodnoœci z planem finansowym przepro-
wadza G³ówny Ksiêgowy Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go, zwany dalej „g³ównym ksiêgowym”;

2) w zakresie zgodnoœci z prawem przeprowadza radca
prawny.

2. Osoby przeprowadzaj¹ce kontrolê projektów umów,
o których mowa w ust. 1, s¹ obowi¹zane do potwierdzenia
przeprowadzenia kontroli poprzez z³o¿enie czytelnego pod-
pisu wraz z dat¹ na ostatniej stronie dokumentu oraz para-
fowanie ka¿dej strony dokumentu.

§ 9. 1. Kontrola bie¿¹ca jest sprawowana na ka¿dym
etapie danego procesu, w celu wyeliminowania, przed za-
koñczeniem tego etapu, zjawisk mog¹cych negatywnie
wp³yn¹æ na wynik koñcowy procesu.

2. Kontrola bie¿¹ca polega na:

1) sprawdzeniu operacji gospodarczej lub finansowej okre-
œlonej w dokumencie ksiêgowym, pod wzglêdem legal-
noœci i gospodarnoœci oraz pod wzglêdem merytorycz-
nym;

2) sprawdzeniu dokumentu ksiêgowego wraz za³¹cznika-
mi pod wzglêdem merytorycznym;

3) sprawdzeniu dokumentu ksiêgowego pod wzglêdem
terminowoœci dostaw i us³ug;

4) opisaniu dokumentu ksiêgowego.

3. Kontrola, o której mowa w ust. 2, jest sprawowana
przez dyrektora jednostki, stosownie do:

1) szczegó³owego zakresu dzia³ania jednostki, okreœlonego:

a) w przypadku Wy¿szego Urzêdu Górniczego — w regu-
laminie organizacyjnym Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go, stanowi¹cym za³¹cznik do zarz¹dzenia nr 1 Preze-
sa Wy¿szego Urzêdu Górniczego z dnia 8 lipca 2002 r.
w sprawie regulaminu organizacyjnego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego,

b) w przypadku okrêgowych urzêdów górniczych i spe-
cjalistycznych urzêdów górniczych — w regulami-
nie organizacyjnym okrêgowych urzêdów górniczych
oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹-
dzeñ Energomechanicznych, stanowi¹cym za³¹cznik
do zarz¹dzenia nr 2 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Gór-
niczego z dnia 8 lipca 2002 r. w sprawie regulaminu
organizacyjnego okrêgowych urzêdów górniczych
oraz Urzêdu Górniczego do Badañ Kontrolnych Urz¹-

dzeñ Energomechanicznych;

2) posiadanego pe³nomocnictwa do zaci¹gania zobowi¹-
zañ finansowych, udzielonego przez Prezesa Wy¿sze-
go Urzêdu Górniczego;

3) zasad okreœlonych w decyzji nr 13 Prezesa Wy¿szego
Urzêdu Górniczego z dnia 28 czerwca 2005 r. w spra-
wie prowadzenia gospodarki finansowej oraz rachun-
kowoœci w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym.

4. Dyrektor jednostki jest obowi¹zany do powiadomie-
nia Biura Administracyjno-Bud¿etowego Wy¿szego Urzêdu
Górniczego o powsta³ych opóŸnieniach w celu obci¹¿enia
dostawcy karami umownymi.

5. Z³o¿enie podpisu na dokumencie ksiêgowym przez
dyrektora jednostki oznacza, ¿e dokona³ on kontroli bie¿¹-
cej operacji przedstawionej w dokumencie ksiêgowym pod
wzglêdem legalnoœci, gospodarnoœci oraz pod wzglêdem
merytorycznym.

6. Kontrola bie¿¹ca sprawowana przez g³ównego ksiê-
gowego polega w szczególnoœci na:

1) wykonywaniu dyspozycji œrodkami pieniê¿nymi;

2) przestrzeganiu zasad rozliczeñ pieniê¿nych w zakresie
dokonywanych wydatków ze œrodków publicznych.

7. Z³o¿enie podpisu na dokumencie ksiêgowym przez
g³ównego ksiêgowego oznacza, ¿e:

1) nie zg³asza on zastrze¿eñ wobec przedstawionej oce-
ny prawid³owoœci merytorycznej operacji objêtej do-
kumentem ksiêgowym i zgodnoœci tej operacji z pra-
wem;

2) nie zg³asza on zastrze¿eñ wobec kompletnoœci oraz
formalno-rachunkowej rzetelnoœci i prawid³owoœci do-
kumentów ksiêgowych;

3) zobowi¹zania finansowe wynikaj¹ce z operacji gospo-
darczej mieszcz¹ siê w planie finansowym i ¿e Wy¿szy
Urz¹d Górniczy posiada œrodki finansowe na ich po-
krycie.

8. W przypadku ujawnienia nieprawid³owoœci g³ówny
ksiêgowy zwraca dokument w³aœciwej jednostce, a w ra-
zie nieusuniêcia nieprawid³owoœci odmawia jego podpisa-
nia.

§ 10. 1. Kontrola bie¿¹ca operacji gospodarczych
w zakresie prawid³owoœci gromadzenia œrodków publicz-
nych jest ponadto sprawowana poprzez:

1) porównywanie wp³ywów uzyskanych z planowanymi;

2) ocenê terminowoœci ustalania nale¿noœci dochodów
i prawid³owoœci ich ewidencjonowania;

3) analizê przebiegu windykacji nale¿noœci;

4) sprawdzanie terminowoœci odprowadzania dochodów2) Zmiany wymienionego zarz¹dzenia zosta³y og³oszone w Dz. Urz. WUG z 2003 r.
Nr 4, poz. 16, z 2004 r. Nr 5, poz. 25 oraz z 2005 r. Nr 7, poz. 26.
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do bud¿etu pañstwa;

5) ustalenie prawid³owoœci realizacji zawartych umów
najmu lokali bêd¹cych w trwa³ym zarz¹dzie i u¿ytko-
waniu Wy¿szego Urzêdu Górniczego.

2. Czynnoœci wymienione w:

1) ust. 1 pkt 1—4 — s¹ dokonywane przez g³ównego ksiê-
gowego;

2) ust. 1 pkt 5 — s¹ dokonywane przez pracownika odpo-
wiedzialnego za prowadzenie spraw zwi¹zanych z za-
rz¹dzaniem i administrowaniem obiektami przekazany-
mi Wy¿szemu Urzêdowi Górniczemu w trwa³y zarz¹d
i u¿ytkowanie.

§ 11. 1. Pog³êbiona kontrola nastêpcza stosowania
procedur dotycz¹cych procesów wymienionych w § 5 pkt
2 przez poszczególne jednostki i poszczególne stanowiska
pracy polega na:

1) analizowaniu i badaniu uzyskanych efektów dzia³ania
oraz porównaniu ich z za³o¿onymi celami;

2) sprawdzaniu, czy dany proces przebiega³ zgodnie
z za³o¿eniami i w ustalonej kolejnoœci, a tak¿e, czy zo-
sta³ objêty kontrol¹ wstêpn¹ i bie¿¹c¹ oraz czy by³a
ona skuteczna.

2. Kontrola nastêpcza powinna dostarczaæ tak¿e infor-
macji o tym, co, w jakim zakresie i na którym etapie dzia-

³añ operacyjnych nale¿y zmieniæ, aby osi¹gn¹æ za³o¿one cele.

3. Kontrola nastêpcza jest sprawowana po zakoñcze-
niu danego procesu.

§ 12. G³ówny ksiêgowy lub osoba przez niego wyzna-
czona sporz¹dzaj¹ i przedk³adaj¹, za poœrednictwem Dy-
rektora Biura Administracyjno-Bud¿etowego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego, w terminie 20 dni od dnia zakoñczenia
danego kwarta³u, do akceptacji Prezesowi Wy¿szego Urzê-
du Górniczego kwartalne sprawozdania, dotycz¹ce w szcze-
gólnoœci:

1) przebiegu wykonania zadañ, w tym dochodów i wy-
datków;

2) wykorzystania dotacji udzielonych z bud¿etu pañstwa;

3) prawid³owoœci i terminowoœci pobierania dochodów;

4) przebiegu realizowania zobowi¹zañ finansowych oraz
wystêpowania zobowi¹zañ wymagalnych;

5) przebiegu realizowania nale¿noœci bud¿etowych oraz
wystêpowania nale¿noœci po terminie p³atnoœci.

§ 13. Zarz¹dzenie wchodzi w ¿ycie z dniem podpisania.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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DECYZJA Nr 14 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie Dziennika Urzêdowego Wy¿szego Urzêdu Górniczego

Na podstawie art. 19 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 20 lipca
2000 r. o og³aszaniu aktów normatywnych i niektórych
innych aktów prawnych (Dz. U. z 2005 r. Nr 190, poz.
1606 i Nr 267, poz. 2253 oraz z 2006 r. Nr 73, poz. 501
i Nr 104, poz. 708) postanawia siê, co nastêpuje:

§ 1. W decyzji nr 28 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie Dziennika Urzêdo-
wego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 1,
poz. 1) uchyla siê § 3.

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 31 maja 2006 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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DECYZJA Nr 15 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 31 maja 2006 r.

uchylaj¹ca decyzjê w sprawie powo³ania Zespo³u do spraw komputeryzacji

Poz. 57, 58 i 59

Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi
Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co
nastêpuje:

§ 1. Traci moc decyzja nr 11 Prezesa Wy¿szego Urzê-
du Górniczego z dnia 14 stycznia 2004 r. w sprawie powo-
³ania Zespo³u do spraw komputeryzacji (Dz. Urz. WUG
Nr 2, poz. 11).

§ 2. Dokumentacja prac Zespo³u do spraw komputery-
zacji, powo³anego decyzj¹ wymienion¹ w § 1, podlega prze-
kazaniu do Zespo³u do spraw Komputeryzacji i Informaty-
zacji Urzêdów Górniczych w Biurze Administracyjno-Bu-
d¿etowym.

§ 3. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 31 maja 2006 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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DECYZJA Nr 16 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie Komisji do spraw gospodarowania sprzêtem komputerowym i oprogramowaniem
w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym

Na podstawie § 3 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi
Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co
nastêpuje:

§ 1. W decyzji nr 21 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 30 wrzeœnia 2005 r. w sprawie Komisji do
spraw gospodarowania sprzêtem komputerowym i opro-
gramowaniem w Wy¿szym Urzêdzie Górniczym (Dz. Urz.
WUG Nr 9, poz. 35) § 7 otrzymuje brzmienie:

„§ 7. Przewodnicz¹cy Komisji przekazuje niezw³ocz-
nie protoko³y, o których mowa w § 3 ust. 4 oraz
§ 43 ust. 7 i 8 rozporz¹dzenia wymienionego w § 3,
Prezesowi Wy¿szego Urzêdu Górniczego, Dyrek-
torowi Generalnemu Wy¿szego Urzêdu Górnicze-
go oraz Dyrektorowi Biura Administracyjno-Bu-
d¿etowego.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 31 maja 2006 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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DECYZJA Nr 17 PREZESA WY¯SZEGO URZÊDU GÓRNICZEGO

z dnia 31 maja 2006 r.

zmieniaj¹ca decyzjê w sprawie utworzenia Zespo³u do spraw opracowania nowego serwisu internetowego Wy¿szego
Urzêdu Górniczego

Na podstawie § 2 ust. 4 statutu Wy¿szego Urzêdu
Górniczego, stanowi¹cego za³¹cznik do zarz¹dzenia Mini-
stra Spraw Wewnêtrznych i Administracji z dnia 25 marca
2002 r. w sprawie nadania statutu Wy¿szemu Urzêdowi
Górniczemu (M. P. Nr 13, poz. 224), postanawia siê, co
nastêpuje:

§ 1. W decyzji nr 3 Prezesa Wy¿szego Urzêdu Górni-
czego z dnia 20 stycznia 2006 r. w sprawie utworzenia
Zespo³u do spraw opracowania nowego serwisu interneto-
wego Wy¿szego Urzêdu Górniczego (Dz. Urz. WUG Nr 6,
poz. 37) § 2 otrzymuje brzmienie:
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„§ 2. W sk³ad Zespo³u wchodz¹:

1) Przewodnicz¹cy — Jacek Bielawa
dyrektor
Biura Organizacyjnego;

2) Zastêpca
Przewodnicz¹cego — Jaros³aw Królikowski

starszy specjalista
w Biurze
Administracyjno-
-Bud¿etowym;

3) Cz³onkowie — Dagmara Machalica
specjalista w Biurze
Organizacyjnym,

— Edyta Pawlukiewicz
specjalista w Biurze
Organizacyjnym,

— Ma³gorzata Wawro
inspektor w Biurze
Administracyjno-
-Bud¿etowym.”.

§ 2. Decyzja wchodzi w ¿ycie z dniem 31 maja 2006 r.

Prezes Wy¿szego Urzêdu Górniczego: Wojciech Bradecki
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