
             

ZARZ�DZENIE nr  17/11 
z dnia  28 lutego 2011 r. 

Dyrektora Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej 
w Radomsku 

w sprawie wprowadzenie aneksu nr 5 do „Instrukcji gospodarki kasowej” przyj�tej 
zarz�dzeniem Nr 37/10 Dyrektora MOPS z dnia 15.07.2010 r.  
  
Na podstawie § 5 ust. 1 Statutu Miejskiego O�rodka Pomocy Społecznej w Radomsku 
(Uchwała Nr XVII/158/04  Rady Miejskiej w Radomsku z dnia 10 marca 2004 r. ze 
zmianami), § 4 ust. 1 lit. f Regulaminu Organizacyjnego Miejskiego O�rodka Pomocy 
Społecznej w Radomsku, zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 29 wrze�nia 1994 r. o 
rachunkowo�ci (tekst jednolity Dz.U. z 2009 r. Nr 52, poz. 1223 ze zmianami) zarz�dzam co 
nast�puje: 

§ 1.  Wprowadzam aneks Nr 5 do instrukcji gospodarki kasowej, stanowi�cy zał�cznik nr 1 do 
niniejszego zarz�dzenia.  
§ 2.  Pozostałe postanowienia instrukcji pozostaj� bez zmian. 
§ 3. Aneks wchodzi w �ycie z dniem 01 marca 2011 roku. 

Otrzymuj�: 
1 x Główny Ksi�gowy 
1 x Zast�pca Głównego Ksi�gowego 
1x Kierownik �DS 
1 x a/a 



Załącznik Nr 1 do Zarządzenia nr 17/11 
                                                                                                                                        Dyrektora MOPS z dnia 28.02.2011 r.  

 
 

Aneks nr 5 
do zarządzenia Nr 37/10 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej  

z dnia 15.07.2010 r. w sprawie wprowadzenia 
„Instrukcji gospodarki kasowej”  

 

§ 1. W rozdziale III – wymogi kwalifikacyjne stawiane osobom wykonującym funkcje kasjera,  

- w punkcie 6 dodaje się zdanie o treści „ W Środowiskowym Domu Samopomocy prowadzi się 

przyjęcie wpłat od uczestników za korzystanie z usług. Dla tych wpłat sporządza się odrębny raport 

kasowy, a otrzymane środki pieniężne wpłaca na rachunek bankowy dochodów. Środki pieniężne 

przyjęte od uczestników do chwili przekazania do banku przechowywane są w metalowej kasetce, 

przytwierdzonej do podłogi w szafie zamykanej na klucz”.  

- po punkcie 8 dodaje się punkt 9 o następującej treści:  Pracownicy, którzy zajmują się pobieraniem 

opłat za wyżywienie pensjonariuszy w Dziennym Domu Pomocy Społecznej i opłat za korzystanie z 

usług w Środowiskowym Domu Samopomocy  składają oświadczenie o następującej treści „W 

związku z powierzeniem mi od dnia ……….obowiązku przyjmowania od pensjonariuszy ………….. wpłat 

za …………, przyjmuję do wiadomości, że ponoszę odpowiedzialność na powierzoną mi gotówkę i inne 

walory pieniężne. Zobowiązuję się do przestrzegania przepisów w tym zakresie i ponoszenia 

odpowiedzialności za ich naruszenie”.   

§ 2. W rozdziale IV – zasady gospodarki kasowej oraz tryb dokonywania operacji kasowych, w 

punkcie 2  po zdaniu „Jednostki budżetowe mogą też stosować formularze powszechnego użytku 

według wzoru K-103 lub K-104 (tzw. kwitariusze)”, dodaje się zdanie „MOPS stosuje formularze K-104 

w Dziennym Domu Pomocy Społecznej (opłaty za wyżywienie pensjonariuszy) i w Środowiskowym 

Domu Samopomocy (opłaty za korzystanie z usług w ŚDS)”.  

§ 3. W rozdziale V – kontrola i inwentaryzacja kasy, punkt 6 otrzymuje brzmienie: „Inwentaryzacja 

roczna wartości pieniężnych oraz innych wartości przechowywanych w kasie MOPS, DDPS i ŚDS 

odbywa się 31 grudnia lub 2 stycznia roku następnego”. 

- w punkcie 12 załącznik Nr 8 otrzymuje nazwę „protokół z inwentaryzacji przeprowadzonej w kasie 

DDPS/ŚDS w Radomsku w dniu …………, godz. ……..”. 

§ 4. Zmienia się treść załącznika Nr 2 do instrukcji gospodarki kasowej, który stanowi integralną część 

niniejszego aneksu. 

 


