
 

Zarządzenie  nr  17 /2020 

Dyrektorki Przedszkola Publicznego nr 1  

im. Dobrego Serca w Czeladzi 

z dnia 31 grudnia 2020 

 

w sprawie: ustaleń dotyczących polityki rachunkowości   

dla  Przedszkola Publicznego   nr 1 im. Dobrego Serca w Czeladzi 

 

Na podstawie art. 5 ust.5 i art. 10 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości 

(tekst jednolity Dz. U. z 2019r poz. 351 z późniejszymi zmianami) oraz art. 53 ust.1, art.68 i 

art. 69 ust.1 pkt. 3 ustawy o finansach publicznych  (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r poz 869 z 

późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 

 

§ 1 

 

Prowadzenie rachunkowości w jednostce odbywać się będzie  zgodnie z: 

  ustawą z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2019 
r    poz. 351, z późniejszymi zmianami)  

 planem kont i zasadami ich funkcjonowania ustalonymi w Rozporządzeniu Ministra 

Rozwoju i     Finansów z dnia 3 lutego 2020 r. w sprawie szczególnych zasad 

rachunkowości oraz planów kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu 

terytorialnego,  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  Rzeczypospolitej Polskiej 

            (Dz. U. z 2020r poz. 342), 

 szczególnymi ustaleniami zawartymi w art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.  
o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019r poz. 869 z późniejszymi zmianami ), 

 ustaleniami wynikającymi z Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 25   
października 2010 roku w sprawie zasad rachunkowości oraz planów kont dla 

organów podatkowych  jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2010r Nr 208, 

poz. 1375). 

 ustawą  z dnia 27 sierpnia 2009 r.o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. Z 2019r 

poz 869  z późniejszymi zmianami) 

  ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. 
U. z      2019 r. poz. 1843 z późniejszymi zmianami) 

  ustawy z dnia 11 marca  2004 r. o podatku od towarów i usług ( Dz. U. z 2020 r.          
             poz. 106   z późniejszymi  zmianami) 

 Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 231/2011 z 8 grudnia 2010 w sprawie 
wprowadzenia planu kont dla Gminy Czeladź i Urzędu Miasta Czeladź oraz ustaleń 

dotyczących      polityki    rachunkowości w gminnych jednostkach budżetowych i 

samorządowym zakładzie    budżetowym oraz Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 

46/2013 z 28 lutego 2013 w sprawie wprowadzenia instrukcji kontroli finansowej oraz 

obiegu i kontroli dokumentów  finansowo-księgowych ministra rzędzie Miasta 

Czeladź 

 Zarządzenie Burmistrza Miasta Nr 470/2016 z dnia 22 grudnia 2016 w sprawie 

centralizacji rozliczeń w zakresie podatku od towarów i usług Miasta czeladź oraz 

jednostek budżetowych i zakładów budżetowych 



 rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów  z dnia 9 stycznia 2018 r w sprawie    

sprawozdawczości  budżetowej Dz. U. z 2020r poz. 1564 

 innymi aktami prawnymi, na które powołuje się instrukcja w zakresie omawianych    
zagadnień 

 

§ 2 

 

1. Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych oraz wykaz ksiąg rachunkowych 

zawiera załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia. 

2. Zasady obiegu, kontroli i archiwizowania dokumentów finansowo- księgowych zawiera 

załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Metody wyceny aktywów i pasywów, zasady umarzania i amortyzowania środków 

trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz inne ustalenia w zakresie zasad 

prowadzenia ewidencji i ustalenia wyniku finansowego zawiera załącznik Nr 3 do 

niniejszego zarządzenia. 

4. Plan kont ustalający wykaz kont księgi głównej i przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń oraz 

zasady prowadzenia kont ksiąg pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej 

jednostki samorządu terytorialnego ( analityka) zawiera załącznik Nr 4 do niniejszego 

zarządzenia. 

5. Opis systemu przetwarzania danych oraz systemu ochrony danych i zbiorów zawiera 

załącznik Nr 5 do niniejszego zarządzenia. 

6. Zasady ustalania odpisów aktualizujących należności zawiera załącznik Nr 6 do 

niniejszego zarządzenia. 

7. Sposób ewidencji i sporządzanie sprawozdań budżetowych w zakresie  wydatków 

strukturalnych zawiera załącznik Nr 7 do niniejszego zarządzenia. 

 

§ 3 

 

Pracownicy  administracji jednostki z tytułu  powierzonych im obowiązków winni  zapoznać 

się z treścią instrukcji i bezwzględnie przestrzegać zawartych w niej postanowień. 

 

§ 4 

 

Ilekroć  w niniejszej instrukcji jest mowa o : 

- jednostka – oznacza to Przedszkole Publiczne  nr 1 

- kierownik jednostki – oznacza to Dyrektora Przedszkola Publicznego nr 1 

- księgowym – oznacza to  Głównego Księgowego 

 

§ 5 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 01.01.2021 roku. 

 

§ 6 

 

Tracą moc dotychczasowe zarządzenia Dyrektora w sprawie ustaleń dotyczących polityki 

rachunkowości dla Przedszkola Publicznego nr 1 w Czeladzi 

 

 
             Dyrektorka  Przedszkola 

                                                                                                    mgr Ewa Rulecka 


