
ZARZĄDZENIE Nr 2263/2021 
PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA 

z dnia 9 sierpnia 2021 r. 
 

zmieniające zarządzenie 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 (Dz. U. z 2021 r.  
poz. 1372), art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 920, 
z 2021 r. poz. 1038), art. 4 oraz art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 
217) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 poz.869, poz. 1622, poz. 1649, 
poz. 2020, Dz.U. z 2020 r., poz. 284, poz. 374; poz. 568, poz. 695, poz. 1175, poz. 2320) zarządza się, co następuje: 

 

§ 1. Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 2519/2016 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
29.09.2016 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji określających zasady sporządzania, obiegu  
i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania dokumentów księgowych i ksiąg 
rachunkowych w Urzędzie Miasta Krakowa stanowiący Instrukcję określającą zasady 
sporządzania, opisywania, obiegu i kontroli oraz przechowywania i zabezpieczania 
dokumentów finansowo-księgowych stanowiących dowody księgowe i prowadzenia ksiąg 
rachunkowych w zakresie działania Wydziału Finansowego Urzędu 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 niniejszego zarządzenia.  

       § 3. Za realizację zapisów w § 1 odpowiada Dyrektor Wydziału Finansowego. 

   § 4. Za prawidłowe wskazanie na dokumencie finansowo-księgowym klasyfikacji 
budżetowej i zadaniowej stanowiącej analitykę do kont księgowych oraz właściwe określenie 
obiektu kosztowego odpowiadają Dyrektorzy komórek organizacyjnych Urzędu Miasta 
Krakowa zatwierdzający do realizacji dany wydatek lub ustalający daną należność.  

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania, z mocą obowiązującą od 1 stycznia 
2021 r.  

 


