
Zarządzenie Nr 287/2020
Prezydenta Miasta Kalisza

z dnia 3 czerwca 2020 r.

zmieniające  zarządzenie  w  sprawie  wprowadzenia  Instrukcji  obiegu  dokumentów
księgowych w Urzędzie Miejskim w Kaliszu

Na podstawie art. 33 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U.
z  2020r.  poz.  713)  oraz  art.  10  ustawy  z  dnia  29  września  1994r.  o  rachunkowości  
(Dz. U. z 2019r. poz. 351 z późn. zm.) zarządza się co następuje:

§ 1.

W zarządzeniu Nr 184/2011 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 18 kwietnia 2011r. w sprawie
wprowadzenia  Instrukcji  obiegu  dokumentów  księgowych  w  Urzędzie  Miejskim  
w Kaliszu (z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

1) w tytule  zarządzenia  wyrazy „Urzędzie  Miejskim w Kaliszu”  zastępuje  się  wyrazami
„Urzędzie Miasta Kalisza”;

2) w § 1 wyrazy „Urzędzie Miejskim w Kaliszu” zastępuje się wyrazami „Urzędzie Miasta
Kalisza”;

3) w § 2 ust. 2 wyrazy „Urzędu Miejskiego w Kaliszu” zastępuje się wyrazami „Urzędu
Miasta Kalisza”;

4) w załączniku do zarządzenia wprowadza się następujące zmiany:
a) tytuł załącznika otrzymuje brzmienie „Instrukcja obiegu dokumentów księgowych  

w Urzędzie Miasta Kalisza”,
b) w ust. 3 w pkt. 3.3 w tabeli w l.p. 3 i 4 wiersze otrzymują brzmienie:

„
3. SM Sekretarz Miasta Dotyczy to również Naczelnika Wydziału 

Organizacyjnego lub osoby upoważnionej
4. SK Skarbnik Miasta Dotyczy to również Naczelnika Wydziału 

Finansowego lub osoby upoważnionej
”

c) w odniesieniu  do zapisów Instrukcji  obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie
Miejskim  w  Kaliszu  oraz  w  załączniku  nr  1  do  w/w  Instrukcji  użyte  w  treści  
w różnym przypadku wyrazy:  „Urząd Miejski  w Kaliszu”  zastępuje  się  użytymi  
w różnym przypadku wyrazami: „Urząd Miasta Kalisza”,

d) w odniesieniu  do zapisów Instrukcji  obiegu dokumentów księgowych w Urzędzie
Miejskim  w  Kaliszu  oraz  w  załączniku  nr  1  do  w/w  Instrukcji  użyte  w  treści  
w  różnym  przypadku  wyrazy:  „Rady  Miejskiej  Kalisza”  zastępuje  się  użytymi  
w różnym przypadku wyrazami: „Rady Miasta Kalisza”.

§ 2.

1. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierza się Skarbnikowi Miasta Kalisza.
2. Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikom komórek organizacyjnych Urzędu Miasta

Kalisza.



§ 3.

Zarządzenie podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

§ 4.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Prezydent Miasta Kalisza
/…/

Krystian Kinastowski


