
ZARZĄDZENIE NR 2/2011 

      DYREKTORA PRZEDSZKOLA 

NR 23 W RYBNIKU 

z dnia 03.01.2011r. 

 
w sprawie:  szczegółowych  zasad rachunkowości  obowiązujących 

w Przedszkolu nr 23 w Rybniku 

Działając na podstawie: 
- Art. 33 ust. 3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie terytorialnym (tekst jednolity                  

Dz. U. Nr 13, poz. 74 z 1996 r. z późn. zmianami), 
- Ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 1998 r. Nr 155 poz.1014 

z późn. zmianami), 
- Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 199 r. Nr 121 poz. 591                              

z późn. zmianami), 
- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 18 grudnia 2001 r. w sprawie szczegółowych zasad 

rachunkowości oraz planów kont budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2001 r.                       
Nr 153, poz. 1752) 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 lipca 2006 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2006 r.                           
Nr 142, poz. 1020 z późn. zm.) 

- Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 05 lipca 2010 r. w sprawie szczególnych zasad 
rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 
terytorialnego oraz niektórych jednostek sektora finansów publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 
128, poz. 861). 
 
 
 

ZARZĄDZAM CO NASTĘEPUJE: 
 

§ 1 

Ustalam dla Przedszkola nr 23 w Rybniku: 

1. Instrukcję w sprawie obiegu, kontroli i zatwierdzania dowodów księgowych 

stanowiących załącznik nr  1 

2. Instrukcję w sprawie inwentaryzacji stanowiącą załącznik nr 2 

3. Zasady gospodarki kasowej stanowiące załącznik nr 3 

4. Instrukcja w sprawie gospodarki magazynowej stanowiąca załącznik nr 4 

5. Instrukcja w sprawie ewidencji druków ścisłego zarachowania stanowiąca                       

załącznik  nr 5 



6. Regulamin kontroli wewnętrznej stanowiący załącznik nr 6  

§ 2 

Za prawidłowe stosowanie instrukcji odpowiedzialny jest dyrektor . 

 

§ 3 

Nadzór nad prawidłowym wykonaniem zarządzenia powierzam głównemu księgowemu. 

 

§ 4 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 03.01.2011r. 

  
 


