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ZARZĄDZENIE NR 3130/2011
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA
Z DNIA 2011-12-29

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
16 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady 
sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów 
księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa (z późn. zm.)

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r., nr 142, 
poz. 1591 z późn. zm.), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. 
z 2001r., nr 142, poz. 1592 z późn. zm.), art. 4 oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t.j. Dz. U. z 2009 r., nr 152, poz. 1223 z późn,. zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych          
(Dz. U. z 2009 r., nr 157, poz. 1240 z późn. zm.), ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług 
(t.j. Dz. U. z 2011 r., nr 177, poz. 1054 z późn. zm.), ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od 
osób fizycznych (t.j. Dz. U. z 2010r., nr 51, poz. 307 z późn. zm.), Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 
marca 2011r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, wystawiania faktur, sposobu ich 
przechowywania oraz listy towarów i usług, do których nie mają zastosowania zwolnienia od podatku od 
towarów i usług (Dz. U. z 2011 r., nr 68, poz. 360), Rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 17 grudnia 2010r. 
w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej, zasad ich przechowywania oraz trybu udostępniania 
organowi podatkowemu lub organowi kontroli skarbowej (Dz. U. z 2010r., nr 249, poz. 1661), Rozporządzenia 
Rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu finansowania inwestycji z 
budżetu państwa (Dz. U. z 2010 r., nr 238, poz. 1579), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 lutego 2010 r. 
w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2010r. nr 10, poz.103), rozporządzenia Ministra Finansów 
z dnia 10 marca 2010r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków strukturalnych (Dz. U. z 2010r. nr 44, 
poz. 255 ), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek 
budżetowych, samorządowych zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych 
jednostek budżetowych mających siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2010r., nr 128, 
poz. 861) zarządza się, co następuje:

§ 1
Wprowadza się do stosowania instrukcję określającą zasady sporządzania, obiegu i kontroli 
oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych 
w zakresie działania Wydziału Finansowego Urzędu Miasta Krakowa stanowiącą załącznik  
do niniejszego zarządzenia.

§ 2
Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 16 grudnia 
2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady sporządzania, obiegu 
i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg 
rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa (z późn. zm.), otrzymuje brzmienie załącznika do 
niniejszego zarządzenia.

§ 3
Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa do 
przestrzegania zasad zawartych w instrukcji, o której mowa w § 1.
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§ 4
Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansowego.

§ 5
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


