
 

     

ZARZĄDZENIE NR 06/2018 

DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z ODDZIAŁAMI INTEGRACYJNYMI NR 20 

im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU 

 z dnia  18.06.2018 r. 

 

w sprawie zmiany prowadzenia ewidencji składników majątkowych 

 

Na podstawie: 

− art. 68 ust. 2 i art. 69 ust. 1 Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych 

(Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.); 

− Zarządzenia nr 13/2018 Dyrektora Centrum Usług Wspólnych w Rybniku z dnia 30 

kwietnia 2018 roku 

 

zarządzam, co następuje: 

 

§ 1. 

Centrum Usług Wspólnych w Rybniku prowadzi księgi inwentarzowe dla środków trwałych, 

pozostałych środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych (podstawowych  

i pozostałych). 

 

§ 2. 

1. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w 

Rybniku prowadzi rejestr niskocennych składników majątku według kryterium: 

a) meble – wartość początkowa od 0,01 zł do 3499,99 zł, 

b) pozostałe – o wartości początkowej od 0,01 zł do 3499,99 zł. 

W rejestrze niskocennych składników majątku nie ujmuje się: 

₋ składników majątku przymocowanych do podłoża (rolety, karnisze, wykładziny, 

panele, itp.) 

₋ drobnego sprzętu gospodarczego (wiadra, miotły, grabie, kosze na śmieci, itp.) 

₋ drobnego sprzętu sportowego (piłki, skakanki, rakiety do tenisa, woreczki 

gimnastyczne, hula-hop, pachołki, komplety sportowe – stroje, itp.) lub 

dydaktycznego (plansze, tablice dydaktyczne, modele figur i brył, drobne 

eksponaty przyrodnicze, itp.) 

₋ elementów dekoracyjnych (tablice korkowe, antyramy, sztalugi, zegary ścienne, 

itp.) 

₋ pomocy dydaktycznych narażonych na uszkodzenia mechaniczne lub ulegających 

szybkiemu zużyciu (sprzęt laboratoryjny, substancje i odczynniki chemiczne, 

puzzle, itp.) 

₋ sprzętu i materiałów biurowych (zszywacze, dziurkacze, kalkulatory, segregatory, 

skoroszyty, długopisy, pisaki, itp.) 



 

     

₋ akcesoriów komputerowych (klawiatury, myszki, pamięci masowe, części 

zamienne do komputerów, itp.) 

₋ drobnego sprzętu narażonego na uszkodzenia mechaniczne (naczynia kuchenne i 

stołowe, wazony, itp.) 

2. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w 

Rybniku prowadzi rejestr niskocennych wartości niematerialnych i prawnych, których 

wartość kształtuje się w przedziale od 250,00 zł do 3499,99 zł. 

  

§ 3. 

1. Pracownik jednostki założy nową bazę danych w programie Inwentarz Optivum 

obejmującą niskocenne składniki majątku Szkoły Podstawowej z Oddziałami 

Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku do dnia 31.10.2018 r. Utworzony 

rejestr obowiązuje od 1 stycznia 2018 roku. 

2. Pracownik jednostki sporządzi dokument rozchodu z programu Inwentarz Optivum 

obejmujący składniki majątku Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20  

im. Harcerzy Buchalików w Rybniku według stanu na dzień 1 stycznia 2018 roku. 

3. Składniki majątku zakupione do 31 grudnia 2017 roku zostają przekwalifikowane i ujęte 

zgodnie z nowymi zasadami. 

 

§ 4. 

Wykonanie zarządzenia powierzam sekretarzowi szkoły. 

 

§ 5. 

Nadzór nad wykonaniem zarządzenia sprawuje Dyrektor. 

 

§ 6. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rybnik, dnia 18.06.2018 r.                                                                                 …………………………….. 

                                                                                      (podpis dyrektora) 

 

 


