Zarządzenie Nr

481 / PRIK /2018

Prezydenta Miasta Słupska
z dnia 16 kwietnia 2018 r.
w sprawie

zmiany zarządzenia Nr 622/F/2013 Prezydenta Miasta Słupska z dnia
11 czerwca 2013 r. w sprawie zasad (polityki) rachunkowości Urzędu Miejskiego
w Słupsku.

Na podstawie art.10 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 )
zarządzam, co następuje:
§ 1.
W załączniku Nr 1 do „Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów oraz kontroli wydatków
dokonywanych ze środków publicznych i zasad oceny celowości ponoszonych wydatków
w związku z realizacją zadań”, stanowiącej załącznik Nr 4 do zasad (polityki) rachunkowości
w Urzędzie Miejskim w Słupsku, dokonuje się następujących zmian:
1) dodaje się pozycję nr 75, która otrzymuje brzmienie:
L.p Stanowisko
75

Koordynatorka Wieloosobowego
stanowiska pracy ds. obsługi
kierownictwa

Imię i Nazwisko

Wzór podpisu

Barbara Wiśniewska

2) dodaje się pozycję nr 76, która otrzymuje brzmienie:
L.p Stanowisko
76

Kierownik Referatu Zarządzania
Mieniem

Imię i Nazwisko

Wzór podpisu

Anna Chumek

§ 2.
Wykonanie zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Słupska.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania
PREZYDENT
MIASTA SŁUPSKA

Robert Biedroń

UZASADNIENIE
Zgodnie z art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(t. j. Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z późn. zm.) każda jednostka powinna posiadać
dokumentację opisującą w języku polskim przyjęte przez nią zasady (politykę) rachunkowości.
W związku ze zmianami organizacyjnymi w Urzędzie Miejskim w Słupsku, wymagana jest
zmiana w Załączniku Nr 1 do instrukcji obiegu i kontroli dokumentów dotyczących zatwierdzania
rachunków, faktur za dostawy, roboty i usługi oraz dowodów obrotu składnikami majątkowymi
OT, PT, LT/LN, RW, ZW, PZ,WZ.
1) dodaję się pozycję nr 75 Barbara Wiśniewska – Koordynatorka Wieloosobowego stanowiska
pracy ds. obsługi kierownictwa
2) dodaję się pozycję nr 76 Anna Chumek – Kierownik Referatu Zarządzania Mieniem
SKARBNIK MIASTA
Artur Michałuszek

