
z'rządz€nie Nr 34/08

Bu.mbtrza Kaluszyna
z dnig 22 wrz€śnia 2008 r.

w Ęmve I niby ałalnnia NI ó7 Bumistrza Kałuszyna z dnia 29 grudnia
200ó r w sprawie \łprowadtnia instrukcji spoź-ądzanią obiegu i kontroli

dowodów księgowych'

Na podstawie ustawy z dnia 29 września 1994 L
o rachu!łowości / Dz'u. z20o2t' NI76 Poz. 694 z późn. n' I ztzĄdm.o

ISTRZ

$1
w Insbukcji spolzĄdzania, obi€gu i kontroti dowodów księgowych dla Urzędu
Miejskiego w Ka,łusz)nie lprowadfa się następujące zmiany:
Załą.zniki Nr l' Nr 2' Nr 3' Nr 4 część l0. wykaz załąchików.ohzymują
brzmienie ok€ślone załącznikami do niniej%8o zMądzenia'

$2

ZtządzAfie \rchod^ w ,,ycie z dniem podpisania z nocą obowivującą od dnia
] Weśnia2008 roku. 

/.'



n,kaz sld6oubk upowi,ionlch |!o sptdvduni! dokMlóg poll tżElęd.n

rfit.."z
VUA'"^o

B IJJ

LD
PńcoMik (VŚ organizacyjno .

2. Pncownik d/s ewidencji
&ialalnoŚci gospod-' p.omocji'
gospoda.ki nimchomoŚciami i

J , P.acownik d/Ś Inwestycji i Roaoju

P.acownik (Vs gospodarki
pŹestżemei i d.oqownictwa

5. Kierownik Refę.atu Fimwego
prcwa&onych pŹez referat

6.
prcwa&onych przez .ef€.al

7.
finkciooowania Użędu

8 Pełnońocnik ds' roNiąz)ryania
prcblemów alkoholos}ch

W ukresie prowadzonych

9 PńĆowńi]< d/s obsfugi Rady

l0 sta'owisko dŚ. obsługi 9eketa.iatu'

l l w zakesi€ ProMdzonych

t2.Pncomik ds ochrony środowiska i w zakresie prowa{Łonych

t3.Sreowisko ds. informatyki i spraw w zetresie prowadzonych

I4 Dtfekrorzy i€dnostek Óśw]aro$ach
15 D'Tęktorzy smoŹądowych w a}resie &iałalności z



Zal. Nr2

W,LazŚtanNbl. apopdż,ionlch .lo spful.kńia dołunEn,ót pod względń jńalnc

LD
l . slmowiŚko ds' rozliczeń

Mi€jskiego w Katuszynie i
j€dnctek o.ganizacyjnych

Rachunki !a podstawie hÓrych
s6 dÓkoĄvee Dłahości

2, Listy płatnicze wynag.odz€ń

BU



załącaik Nr ]
sctIDMAT oBlEcU DowoDow KslĘcowYcH

- prkaaie m slanowisko KieoMika Ref@tu
findsowgo Gk&bnika) w c6ie ni. dn'śzym
niż dW dni od daty łPły!ru

st'nowixko d. roz|l@ń ltn.nlo$Ycb
. pEygotov'a@ie dołodów do płahości

Upo{.źniony pncow.ik D€rńorycny
. op's młytor'tay ( Iarcwy)
' zgodność 2 plmeń fiffio*lt
' zgodność akup! z ustasą o 2mówimi&h

w |efuinie nie dł,żv'm żiź 5 dni

Rofent fm'Nowo. księgowy - upowdbioly

' Ś!ńMż€nie dowodu pod wględ€n fomaho

. sptwdzenie konpl.tności opisu w leninie

. spńłd*nje dÓrcdu pod w8lęd€m zgodności
z Btawą o fifu@h publicayĆ!

' fgodnośó z plmen f!fusos1ł!
. kontrol5 kmplehości i żetćlności
. utwieidhi€ do \)pla'
v d,i, obz,nMi.. a * pż,pa|lkach v.zecóIklch
.]o ą'u yyjąś,ieĄia, je.|ndk,ie p,óźkjej ,iż |o
v'źika z letdinu Wobrulo

Bumbtrz lub Ńercni.y jo.l.@r€k oigtniż'cyjlycL gDiny
. zltwidddić do ryPłaty

Refcrat fi!!rcowo - kięgowy - upos!żlioD} pr.c.
.@li&ja płatności w lćrĄinię' księgowie

ISTRZ



wk,z'ldnophł lpow"inis!.h da Tfui. ,żd,la dołaudtóv

LD
l. Działalność Uźędu

Miei9kiego w KałuszFić
2. Z'a Brmisi.za Kófuszyna Dfiałalność Urzędu

Mieiskieqo w Kałusz}lle
3_ Ki{omicy jednoslek oświatowycb

g'niny Kałuzyn (ryreklorzy szkÓt

4. Kiercmicy sanoŹądołych
instytucji kultury (D)rektor
Bibliot€K i Domu K'tltury w
KałUsfyli€ )

Dfiala|ność w ?!kesie kuLtury

BURf!-frsrRz
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