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Załącznik do Zarządzenia 1012020

Instrukcja kasowa
obowiązująca w Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkim

§1
Podstawa prawna

Instrukcja reguluje zasady funkcjonowania gospodarki kasowej w Gminnyrn Ośrodku Kultur_v

i została opraco\Ą,ana na podstarł,ie:

o ljstarł,y z 2.9 u,tzęśnia 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U . z 22lutego 20l 9 r.

poz.35l ze zn.),
o Ustawy z ż7 sielpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jedn. Dz.U. z 10 maja

ż019 r. poz. 869 ze ztn.),

o Rozporządzenia Ministra Sprarł, Wewnętrznych i Administracji z 7 września 2010 r. rł,

sprawie szczegółowych zasad i wymagań, iakinr powinna odpowiadac ochrona
wartości pieniężnych przechowywanych itranspotlowanych przezprzedsiębiorców i

inne jednostki organizacyjne (tekst jedn. Dz.U . z 6 częrwca ż016 r. poz. 7 93).

zwanego dalej rozporządzeniem.
o Ustawy z 22 sierpnia 1997 r. o ochronie osób i mienia (tekst jedn. Dz.U . z 7ż maja

2020 r. poz. 838).

§2
Objaśnienia

Ilekroć w niniejszej instrukcji jest mowa o:

l ) jednostcę - oznacza to Gnrinnynr Ośrodku Kultury w Dobrzeniu Wielkirn ul.Namysłowska
20, 46-08l Dobrzeń Wielki,
2) kierowniku jednostki - oznacza to Dyrektora Gminnym Ośrodku Kultury w Dobrzeniu
Wielkim .

3) wartościach pieniężn,vclr - oznacza to krajowe i zagraniczne znaki pienięzne. czeki" węksle
i inne dokument,v zastępujące w obrocie gotówkę"

4) jednostce obliczeniowej - oznacza to 120-krotność przeciętnego wynagrodzenia w
poprzedninr kwartale. ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w
Dzienniku Urzędowl,m Rzeczypospolitei Polskiej ..Monitor polski", na podstarł,ie art. 20 pkt
2 Ustawy z l7 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeli Społecznych
(tekst jedn. Dz.U . z 13 stycznia2020 r. poz. 53 ze zm.). stosownie do postanowień § 1 pkt 5

rozpr>rządzenia.

§3
Kasjer

1. Kasjerem może być osoba:

l ) posiadająca w,vkształcenie minimum średnie,

2) niekarana za przestępstwa gospodarcze lub wykroczenia przeciwko mieniu,


