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ZARZADZENIE NR .?J.D.tQ5.......
STAROSTY POZNANSKIEGO

Z DNIA .q. .Q'kj!X)5f'(.

w sprawie zmiany zarzadzenia Starosty Poznanskiego nr 28/2002 z

dnia 2 pazdziernika 2002 r. w sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia

instrukcji obiegu dokumentów ksiegowych i zakladowego planu kont

Na podstawie art. 2 ust 1 pkt 4, art. 4 ust 5 ustawy z dnia
29 wrzesnia 1994 r. o rachunkowosci (tj. z 2002 r. Dz.U nr 76 poz. 694 ze zm.)
oraz na podstawie rozporzadzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r.
w sprawie szczególnych zasad rachunkowosci oraz planów kont dla budzetu
panstwa, budzetów jednostek samorzadu terytorialnego oraz niektórych
jednostek sektora finansów publicznych (Dz.U. nr 153 poz.1 752) zarzadza sie
co nastepuje:

§ 1.

W zalaczniku nr 1 "Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-ksiegowych" do
zarzadzenia nr 28/2002 Starosty Poznanskiego z dnia 2 pazdziernika 2002 r. w
sprawie zatwierdzenia i wprowadzenia instrukcji obiegu dokumentów
finansowo-ksiegowych i zakladowego planu kont wprowadza sie zmiany
polegajace na wprowadzeniu po rozdziale V Gospodarka Kasowa rozdzialu Va
Karty Platnicze o nastepujacym brzmieniu:

"Va. Karty Platnicze
l. Umozliwia sie dokonywanie platnosci zobowiazan Powiatu Poznanskiego

zwiazanych z pokrywaniem wydatków wyjazdów sluzbowych oraz
wydatków reprezentacyjnych za posrednictwem karty platniczej.

2. W Starostwie Powiatowym w Poznaniu wykorzystuje sie w tym celu
jedna karte platnicza typu Visa Business bedaca w wylacznej dyspozycji
Starosty Poznanskiego

3. Ustala sie miesieczny limit operacji dokonywanych za posrednictwem
karty platniczej w kwocie 20.000 zl (slownie dwadziescia tysiecy
zlotych).

4. Przy korzystaniu z karty stosowac nalezy procedury wynikajace z
regulaminu wydawania i u~ytkowania kart, stanowiacego integralna czesc

~



l aktualnej umowy o wydanie karty typu Visa Business oraz obsluge
operacji dokonywanych przy jej uzyciu, zawartej z bankiem.

5. PIN kod dla karty przekazuje sie w zamknietej kopercie do wylacznej
wiadomosci Starosty Poznanskiego."

§2

Wykonanie zarzadzenia powierza sie Skarbnikowi Powiatu Poznanskiego

§ 3.

Zaradzenie wchodzi w zycie z dniem podjecia
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