
ZARZĄDZENIE Nr 345/2018
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA

z dnia 09.02.2018 r.

w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2519/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji 
określających 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 2017 r., 
poz. 1875, 2232), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t. j. Dz. U. z 2017 
r. poz. 1868), art. 4 oraz art.10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t. j.  Dz. U. z 2017 r. 
poz.2342, zm. Dz .U. z 2017 r. poz.2201), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 2077) zarządza się, co następuje:

§ 1. W załączniku wprowadzonym zarządzeniem Nr 1867/2017 z dnia 24 lipca 2017 r.  
w sprawie zmiany zarządzenia Nr 2519/2016 w sprawie wprowadzenia instrukcji 
określających zasady sporządzania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania 
dokumentów księgowych i ksiąg rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa, wprowadza się 
następujące zmiany:

1) § 1 ust. 1 pkt 3 otrzymuje brzmienie: „ustawie Prawo zamówień publicznych – oznacza to 
ustawę z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U.  
z 2017 r. poz. 1579)”,

2) w § 1 ust. 1 skreśla się pkt 26,
3) w § 3 dopisuje się ust. 4 o następującej treści: „Zestawienie należności 

ewidencjonowanych w Wydziale Finansowym po stronie dochodów zawiera załącznik 
nr 1a do niniejszej Instrukcji”,

4) w § 5 ust. 3 wykreśla się „i 2”,
5) w § 9 ust. 8 pkt 3 lit. a skreśla się wyrażenie „oraz klasyfikacji wydatków strukturalnych”,
6) w § 10 ust. 2 skreśla się wyrażenie „klasyfikacji wydatków strukturalnych”,
7) w § 11 ust. 1 skreśla się pkt 5,
8) w § 11 ust. 2 skreśla się wyrażenie „w zakresie wydatków strukturalnych” ,
9) w § 11 ust. 5 pieczęć otrzymuje brzmienie: „Do udzielenia zamówienia nie stosuje się 

przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. 
z 2017 r. poz. 1579)”,

10) w § 12 ust. 2 skreśla się wyrażenie „klasyfikację wydatków strukturalnych”,
11) skreśla się rozdział 2 w dziale I,
12) w § 49 ust. 3 w zdaniu pierwszym skreśla się „i 2”,
13) w dziale II dopisuje się rozdział 10a o następującej treści: 
„Wypłata świadczeń wychowawczych w formie rzeczowej lub w formie opłacania usług.

§ 52a. W przypadku stwierdzenia wydatkowania świadczenia wychowawczego 
niezgodnie z celem, Wydział Spraw Społecznych informuje o tym pisemnie wnioskodawcę, 
a następnie realizuje świadczenie wychowawcze w sposób niepieniężny. Wydział Spraw 
Społecznych przedkłada niezwłocznie pismo do Wydziału Finansowego w celu realizacji 
świadczenia wychowawczego w formie niepieniężnej.

§ 52b. W związku z pisemną zmianą w zakresie formy wypłaty świadczenia 
wychowawczego z pieniężnej na rzeczową, świadczenie może być wypłacane w formie 
niepieniężnej, którą w szczególności są:



1) zakup żywności, artykułów szkolnych, ubrań, obuwia,
2) opłata rachunków za prąd, gaz, czynsz,
3) opłata czesnego za żłobek przedszkole,
4) pokrycie wydatków związanych z uczestniczeniem w dodatkowych zajęciach 

pozaszkolnych lub przedszkolnych,
5) zakup/ opłata innych niezbędnych rodzinie towarów i usług.

§ 52c. Dla zakupów towarów i usług wymienionych w § 52b punkt 1 i 5 
i analogicznych przewiduje się dwa tryby ich realizacji:
1) jeżeli w piśmie zostaje określona kwota jaką należy przekazać świadczeniobiorcy na zakup 

towarów lub usług, to Wydział Finansowy realizuje wypłatę na rzecz świadczeniobiorcy 
w formie listy wypłat świadczeń wychowawczych, otrzymanej z Wydziału Spraw 
Społecznych. Świadczeniobiorca jest w obowiązku rozliczenia się z dokonanych zakupów 
towarów lub usług przed Wydziałem Spraw Społecznych.

2) pracownik Wydziału Spraw Społecznych pobiera i rozlicza zaliczkę na zakup towarów 
lub zgodnie z działem II rozdziałem 8 „Wypłata i rozliczenie zaliczek” niniejszej 
Instrukcji. Do rozliczenia zaliczki dołącza pismo zawierające dane świadczeniobiorcy, 
któremu przekazano zakupione towary lub usługi, kwotę oraz klasyfikację budżetową, 
zadaniową wraz z rodzajem świadczenia odpowiednim dla wypłat rzeczowych 
oraz kategorią zadania.

§ 52d. Dla form niepieniężnych wymienionych w § 52b punkt 2-4 i analogicznych 
Wydział Spraw Społecznych przedkłada do Wydziału Finansowego pismo zawierające 
następujące dane:
1) dane świadczeniobiorcy, na rzecz którego realizowane jest świadczenie,
2) kwota wydatku,
3) określenie rodzaju wydatku,
4) dane kontrahenta, któremu należy przekazać środki (NIP, REGON, siedziba), 
5) numer rachunku bankowego kontrahenta, 
6) klasyfikację budżetową, zadaniową wraz z rodzajem świadczenia odpowiednim dla wypłat 

rzeczowych oraz kategorie zadania,
7) zatwierdzenie do wypłaty przez Dyrektora Wydziału Spraw Społecznych lub inną 

upoważnioną osobę.
Pracownik Wydziału Spraw Społecznych wprowadza do aplikacji WYBUD sporządzony 
i sprawdzony pod względem merytorycznym dokument.

§ 52e. W przypadku niewykorzystania kwoty świadczenia wychowawczego w formie 
niepieniężnej za dany miesiąc, pozostała część jest wypłacana świadczeniobiorcy w formie 
pieniężnej na liście wypłat świadczeń przedłożonej przez Wydział Spraw Społecznych.

§ 52f. Wydział Finansowy informuje Wydział Spraw Społecznych po zakończeniu 
każdego miesiąca o kwotach zrealizowanych świadczeń w formie niepieniężnej 
wymienionych w § 52b pkt 1-5.”

14) w § 53 ust. 3 skreśla się wyrażenie „i 2”,
15) w § 54 ust. 3 skreśla się wyrażenie „i 2”,
16) w § 55 ust. 5 skreśla się wyrażenie „i 2”,
17) w § 56 ust. 2 skreśla się wyrażenie „i 2”,
18) w § 60 ust. 6 skreśla się wyrażenie „i 2”,
19) w § 60 ust. 8 skreśla się wyrażenie „klasyfikację wydatków strukturalnych,



20) w § 82 dodaje się ust.10 o następującej treści:
„Udostępnienie dokumentów, o których mowa w ust.8, pracownikom miejskich jednostek 
organizacyjnych do wglądu w siedzibie Wydziału Finansowego lub w postaci kserokopii poza 
siedzibą Wydziału Finansowego, wymaga pisemnego wniosku dyrektora danej miejskiej 
jednostki organizacyjnej do Dyrektora Wydziału Finansowego. Dokumenty, o których mowa 
w niniejszym ustępie mogą zostać udostępnione poza siedzibę Wydziału Finansowego 
(tzw. tymczasowe wydanie oryginałów) pod warunkiem złożenia pisemnego wniosku 
dyrektora miejskiej jednostki organizacyjnej do Dyrektora Wydziału Finansowego oraz 
pozostawienia w Wydziale Finansowym protokołu potwierdzającego przekazanie 
dokumentów.”
21) w wykazie załączników dopisuje się „Załącznik Nr 1a - Zestawienie należności 

ewidencjonowanych w Wydziale Finansowym po stronie dochodów” stanowiący załącznik 
do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału Finansowego.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 


