
Zarządzenie Nr 15/2007 
Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie 

z dnia 21 grudnia 2007 r. 
 
  
 

zmieniające Zarządzenie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie. 

 
 
Na podstawie art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. Nr 76, poz. 
694 z późn. zm.), w związku z art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach 
publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.) oraz na podstawie § 11 ust. 2, § 12 ust. 1 
w związku z § 21 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie 
szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budŜetu państwa, budŜetów 
jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych  
(Dz. U. Nr 142, poz.1020) z a r z ą d z a m, co następuje: 
 

§ 1. 
 

W Zarządzeniu Nr 12/2006 Dyrektora Zarządu Komunikacji Miejskiej w Tarnowie z dnia 31 
października 2006 r. w sprawie w sprawie dokumentacji opisującej przyjęte zasady 
rachunkowości w Zarządzie Komunikacji Miejskiej w Tarnowie § 3 otrzymuje brzmienie: 
 
„§ 3. 1. Księgi rachunkowe prowadzi się przy uŜyciu komputerów stosując system 
Finansowo-księgowy TFK++ wersja sieciowa, autorstwa Przedsiębiorstwa Zastosowań 
Informatyki TARAN Spółka z o.o. z siedzibą w Mielcu, ul. Traugutta 7 – licencja1606/12/07 
z dnia 21.12.2007 r. zapewniający wymogi określone w ustawie o rachunkowości. 
Eksploatację systemu rozpoczęto 21 grudnia 2007 roku. 
2.    Szczegółowy opis systemu przetwarzania danych znajduje się w dokumentacji i instrukcji 
obsługi programu komputerowego. 
3.  Treść ksiąg rachunkowych przenoszona jest za okresy miesięczne na płyty CD oraz 
wydruki komputerowe. 
4.   Dane zapisywane są na bieŜąco w pamięci stałej komputera. Kopie rezerwowe tworzone 
są na bieŜąco na dysku zapasowym serwera. Dostęp do programu zabezpieczony jest 
logowaniem – wymagana jest znajomość identyfikatora uŜytkownika i hasła.” 
 

§ 2. 
 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie 21 grudnia 2007 roku. 


