
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 oraz 

wprowadzenia „Instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych” i „Instrukcji 

inwentaryzacyjnej”. 

Działając na podstawie:  

   -   art. 68 i art. 69 ust.1 pkt 3  ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku  o finansach 

publicznych (Dz. U. z 2009 r.    Nr   157, poz.1240 z późn. zm.), 

 - art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst jednolity w Dz. 

U. z 2009 r. Nr 152 poz. 1223 z późn. zm.). 

 - 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. 

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. Wprowadzam „Instrukcję obiegu dokumentów finansowo-księgowych”, która stanowi załącznik nr 1 

do zarządzenia. 

3. Wprowadzam „Instrukcję inwentaryzacyjną”, która stanowi załącznik nr 2 do zarządzenia. 

  § 2. 

Nadzór nad realizacją sprawuje dyrektor szkoły. 

§ 3. 

1. „Instrukcja obiegu dokumentów finansowo-księgowych” obowiązuje od dnia 1 stycznia 2017 r. 

2. „Instrukcja inwentaryzacyjna” obowiązuje od 1 stycznia 2017 r. i ma zastosowanie do inwentaryzacji 

rozpoczętej po tym terminie. 

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) 


