
ZARZĄDZENIE Nr 1284/2016
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 20.05.2016 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr  2284/2004 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
16 grudnia 2004 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej 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 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. 
poz.446), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 
1445, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1045, poz. 1890), art. 4 oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. 
o rachunkowości (t. j.  Dz. U. z 2013 r. poz. 330; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i poz. 1100 
oraz z 2015 r. poz. 4, poz. 978, poz. 1045, poz. 1166, poz. 1333 i poz. 1844), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 
o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2013 r. poz. 885; zm.: Dz. U. z 2013 r. poz. 938 i poz. 1646, z 2014 r. poz. 
379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626 i poz. 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1045, poz. 1117, poz. 
1130, poz. 1189, poz. 1190, poz. 1269, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1830, poz. 1854, poz. 1890 i poz. 2150), 
ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t. j. Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054; zm.: Dz. 
U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2010 r. Nr 238, poz. 1578 i Nr 247, poz. 1652, z 2011 r. Nr 64, poz. 332 i Nr 
134, poz. 780, z 2012 r. poz. 1342, poz. 1448, poz. 1529 i poz. 1530, z 2013 r. poz. 35, poz. 1027 i poz. 1608, z 
2014 r. poz. 312, poz. 1171 i poz. 1662 oraz z 2015 r. poz. 211, poz. 605, poz. 978, poz. 1223 i poz. 1649), 
ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (t .j Dz. U. z 2012 r. poz. 361; zm.: 
Dz. U. z 2009 r. Nr 201, poz. 1540, z 2011 r. Nr 102, poz. 585, z 2012 r. poz. 362, poz. 440, poz. 596, poz. 769, 
poz. 1278, poz. 1342, poz. 1448, poz. 1529 i poz. 1540, z 2013 r. poz. 888, poz. 985, poz. 1036, poz. 1287, poz. 
1304, poz. 1387 i poz. 1717, z 2014 r. poz. 223, poz. 312, poz. 567, poz. 598, poz. 773, poz. 915, poz. 1052, poz. 
1215, poz. 1328, poz. 1563, poz. 1644, poz. 1662 i poz. 1863 oraz z 2015 r. poz. 73, poz. 211, poz. 251, poz. 
693, poz. 699, poz. 860, poz. 933, poz. 978, poz. 1197, poz. 1217, poz. 1259, poz. 1296, poz. 1321, poz. 1322, 
poz. 1333, poz. 1569, poz. 1595, poz. 1607, poz. 1688, poz. 1767, poz. 1844, poz. 1925, poz. 1932 i poz. 1992), 
rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 marca 2010 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji wydatków 
strukturalnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 44, poz. 255), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 r. 
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 (t .j. Dz. U. z 2013 r., poz. 289, zm. Dz. U. z 2015 r. poz. 1954) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. 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 (uaktualniony Zarządzeniem Nr 238/2015 
Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 5 lutego 2015 r.), otrzymuje brzmienie załącznika do 
niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zobowiązuje się kierujących komórkami organizacyjnymi Urzędu Miasta Krakowa do 
przestrzegania zasad zawartych w instrukcji, o której mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansowego.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od dnia 
1 stycznia 2016 r.


