
ZARZĄDZENIE NR 07/2016 
DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ  

Z  ODDZIAŁAMI  INTEGRACYJNYMI  NR 20 
im. HARCERZY BUCHALIKÓW w RYBNIKU 

 z dnia  01.12.2016 r. 

w sprawie: uchylenia zasad polityki rachunkowości obowiązujących w szkole. 

Działając na podstawie:  
   -   art. 40 ust.4  ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku (Dz. U.  

z 2009 r.    Nr   157, poz.1240 z późn. zm.), 
 - art. 10 i art. 13 z uwzględnieniem art. 4 ust. 4, art. 5 i 8 ustawy o rachunkowości z dnia            

29 września 1994 roku (tekst jednolity w Dz. U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.) 
oraz szczególnych ustaleń zawartych w ustawie z dnia 23.07.2015r. 

 - § 14, 15 i 16 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 5 lipca 2010 roku w sprawie: 
„Szczególnych zasad rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów 
jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych zakładów 
budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych 
mających siedzibę poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej”  (Dz. U. z 2010 r. Nr 128 poz. 
861) z poźn. zmianami oraz zmieniające rozporządzenie z dnia 2.11.2015r. 

 - uchwały nr 404/XXVI/2016 Rady Miasta Rybnika z dnia 20 października 2016 r. w 
sprawie organizacji wspólnej obsługi przez Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych 

  

zarządzam, co następuje: 

§ 1. 

W związku z przejęciem w całości czynności związanych z prowadzeniem rachunkowości przez 
Miejski Zespół Obsługi Placówek Oświatowych, uchylam zasady polityki rachunkowości 
wprowadzone zarządzeniem nr 06/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 20 w Rybniku z dnia 
29.09.2015r. wraz ze zmianami wprowadzonymi zarządzeniem nr 01/2016 Dyrektora Szkoły 
Podstawowej nr 20 w Rybniku z dnia 05.01.2016. 
   

§ 2. 

Nadzór nad realizacją sprawuje dyrektor szkoły. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

§ 4. 

Traci moc zarządzenie nr 06/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi 

nr 20 im. Harcerzy Buchalików w Rybniku z dnia 29.09.2015r. oraz zarządzenie nr 01/2016 

Dyrektora Szkoły Podstawowej z Oddziałami Integracyjnymi nr 20 im. Harcerzy Buchalików w 

Rybniku z dnia 05.01.2016. 

 

Rybnik, dnia 01.12.2016 r.                                                            …………………………….. 
                                                                            (podpis dyrektora) 


