WOIT GMINY
NO~ 'E MlAS10

Zarz~dzenie

Nr 70/2017
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 29 grudnia 2017r

w sprawie wprowadzenia Instrukcji Gospodarki Kasowej w
Gminy w Nowym Miescie

Urz~dzie

Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r 0 rachunkowosci ( Dz. U.
2017 poz.2342), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. 0 finansach publicznych
(Dz. U z 2017 r. poz. 1875) W6jt Gminy Nowe Miasto zarz'!dza, co nastypuje:

§1

Wprowadzam Instrukcjy Gospodarki Kasowej w Urzydzie Gminy, stanowi,!c,!
zal,!cznik nr 1 do niniejszego zarz,!dzenia.

§2
Wykonanie zarz,!dzenia powlerza si y Skarbnikowi Gminy

pracownikowi

pe!ni,!cemu funkcjy kasjera.

§3
Traci moc Zarz,!dzenie Nr 25/2014 W6jta Gminy Nowe Miasto z dnia 07 maja
2014r.

§4
Zarz,!dzenie wchodzi w zycie z dniem podjycia.

Za~qcznik Nr 1
do Zarzqdzenia Nr 70/2017
W6jta Gminy Nowe Miasto
z dnia 29 grudnia 2017r

INSTRUKCJA GOSPODARKI KASOWEJ W
W NOWYM MIESCIE

URZ~DZIE

GMINY

§ 1

1. Obstuga kasowa Urz~du Gminy, jednostek budzetowych, instytucji kultury
prowadzona jest przez Bank Sp6tdzielczy w ptonsku Oddziat w Nowym Miescie
zgodnie z Umowq Nr 8/2017 z dnia 12 czerwca 2017 roku pomi~dzy Bankiem
Sp6tdzielczym w Ptonsku a Gminq Nowe Miasto 0 prowadzenie rachunk6w
bankowych.

§ 2

OCHRONA WARTOSCI PIENIEZNYCH

1. Wartosci pieni~zne powinny bye przechowywane w warunkach
zapewniajqcych nalezytq ochron~ przed zniszczeniem, utratq lub zagarni~ciem.
2. Przechowywanie wartosci pieni~znych powinno bye w nast~pujqcych miejscach:
a) kasetce stalowej,
b) szafie pancernej pomieszczenia kasowego.
§3

ZAPAS GOTOWKI W KASIE

1. Urzqd Gminy w Nowym Miescie moze posiadae w kasie niezb~dny zapas got6wki
na biezqce wydatki tzw. pogotowie kasowe, wysokose pogotowia kasowego
ustala si~ w kwocie 3 000,00 zt
oraz got6wk~ z tytutu niewyptaconych
wynagrodzen w dniu podj~cia w okresie siedmiu dni od daty podj~cia do kasy.
2. Podj~cie got6wki z rachunku bankowego odbywa si~ na podstawie czeku
got6wkowego.
3. Czek got6wkowy jest drukiem scistego zarachowania. Ewidencjonuje si~ go po
pobraniu z banku na podstawie wniosku 0 wydanie blankiet6w czekowych klienta
instytucjonalnego. Prawidtowo wypetniony czek podpisywany jest przez osoby do
tego upowaznione.

§4
OBOWIAZKI KASJERA

1.0bstuga kasowa Urz~du Gminy i Przedszkola Samorzqdowego polega na :
1) dokonywanie wyptat Urz~du i jednostki organizacyjnej,
2) sporzqdzaniu raport6w kasowych Urz~du i Przedszkola,
3) sporzqdza si~ nast~pujqCe raporty kasowe:
• raport kasowy Urz~du (wydatki),
• raport kasowy Urz~du (dochody),
• raport kasowy Urz~du (socjalny),
• raport kasowy Urz~du (depozyty),
• raport kasowy Przedszkole,
• raport kasowy Przedszkole (socjalny),
2. Kasjer odpowiada za stan got6wki w kasie , funkcjonowanie kasy, powierzone mu
mienie, stan druk6w scistego zarachowania.
3. Druki scistego zarachowania ewidencjonowane Sq w ksi~gach druk6w scistego
zarachowa nia .
4. Rozch6d got6wki z kasy nie udokumentowany rozchodowymi dowodami kasowymi
stanowi niedob6r kasowy i obciqza kasjera .
§S

DOKUMENTACJA OBROTU KASOWEGO

1. Wszystkie operacje kasowe muszq bye udokumentowane dowodami kasowymi.
Dowody te powinny odpowiadae warunkom przewidzianym dla dowod6w
ksi~gowych, okreslonych w instrukcji obiegu i kontroli dokument6w finansowo 
ksi~gowych .

2. Przed wyptatq got6wki z kasy, kasjer zobowiqzany jest sprawdzie, czy
odpowiednie dowody kasowe Sq podpisane przez osoby upowaznione do zlecenia
wyptat.
3.W dowodach kasowych nie mozna dokonywae zadnych poprawek kwot
wyrazonych cyframi lub stownie.
4. Przed dokonaniem zaptaty dowody kasowe powinny bye sprawdzone:
a) pod wzgl~dem formalno - rachunkowym,
b) pod wzgl~dem merytorycznym,
c) zatwierdzone do wyptaty,
5. Got6wk~ wyptaca si~ osobie wymienionej w rozchodowym dowodzie kasowym .
6. Odbiorca got6wki kwituje. jej odbi6r podpisem.
6. Przy wyptacie got6wki osobom nieznanym kasjer zobowiqzany jest zazqdae
okazania dowodu osobistego i jednoczesnie wpisae na dowodzie rozchodowym
numer, dat~ i okreslenie wystawcy dowodu tozsamosci .
7. Jezeli wyptata nast~puje na podstawie upowaznienia wystawionego przez osob~
wymieniona w rozchodowym dokumencie kasowym, w dowodzie tym nalezy
zaznaczye, ze wyptaty dokonano osobie upowaznionej . Upowaznienie nalezy
dotqczye do dowodu kasowego. Upowaznienie powinno zwierae potwierdzenie
wtasnor~cznosci podpisu .
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8. Zrealizowane rozchodowe dowody kasowe powinny bye oznaczone przez
wpisanie na nich, numeru i pozycji raportu kasowego pod kt6rq wyp~ata zosta~a
wpisana do raportu. Rozchody got6wki w kolejnych dniach kasjer wpisuje na biezqco
w raporcie kasowym. Zapisy powinny bye dokonywane w uj~ciu chronologicznych
wig dat. Raporty kasowe mogq bye sporzqdzone za okresy kilkudniowe,
z obowiqzkiem sporzqdzenia raportu kasowego na ostatni dzien miesiqca.
Raporty kasowe zamyka si~ poprzez sumowanie i ustalenie salda na koniec okresu.
Raporty kasowe sporzqdza si~ w dw6ch egzemplarzach. Podpisany przez kasjera
orygina~ raportu wraz z kompletem dokument6w kasjer przekazuje za pokwitowaniem
pracownikowi Referatu Finansowego .

§6

INWENTARYZACJA KASY

Inwentaryzacja got6wki moze bye przeprowadzona:
1. Przez kornisj~ inwentaryzacyjnq na dzien konczqcy rok kalendarzowy.
2. Okresowo na polecenie Skarbnika Gminy
3. W dowolnym czasie na podstawie Zarzqdzenia W6jta Gminy.
4. W sytuacjach losowych.
§7

Wszelkie zmiany w tresci nlnleJszej instrukcji wymagajq formy pisemnej. Z tresciq
niniejszej instrukcji zapoznae zainteresowanych pracownik6w. Jeden egzemplarz
przekazae kasjerowi za pokwitowaniem.
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J, r;J.L\Z ZaJ~ski

