
ZARZĄDZENIE Nr 1867/2017
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 24.07.2017 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2519/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji 
określającej zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania 
i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta 
Krakowa.

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, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 
5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 814, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 1579, 
poz. 1948, Dz. U. z 2017 r. poz. 730 i 935), art. 4 oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(t. j.  Dz. U. z 2016 r. poz. 1047, zm. Dz. U. z 2016 r. poz. 2255, Dz.U. z 2017 r. poz. 61, poz. 245, poz. 791, 
1089), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, zm. Dz. U.              
z 2016 r. poz. 1948, poz. 1984, poz. 2260, Dz. U. z 2017 r. poz. 191, poz. 659, 933 i 935) zarządza się, 
co następuje:

§ 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2519/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
29 września 2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określającej zasady sporządzania, 
obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg 
rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa, 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.


