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1. W dziale „Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości” w rozdziale 1. „Ogólne 

zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” w części „Ustalenia organizacyjne i 

ewidencyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” podpunkt f)  

procedury kontroli finansowej związane z gromadzeniem i rozdysponowaniem 

środków budżetowych (publicznych) oraz gospodarowaniem mieniem w punkcie 5) 

zatwierdzanie dowodów księgowych do realizacji ostatnie zdanie:  

 

„Odrębne pieczątki należy stosować przy czynnościach związanych z ustawą o 

zamówieniach publicznych oraz wydatkami  strukturalnymi”   

 

otrzymuje brzmienie 

 

„Przy zatwierdzanie dowodu księgowego stosuje się dodatkowe pieczątki dotyczące 

zamówień publicznych, celowości i gospodarności wydatku oraz kontroli zgodności 

wydatku przez głównego księgowego zgodnie z poniższymi wzorami: 

                                                       

Zakupu dostawy/usługi dokonano 

w trybie art…………..…… ustawy  

z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo Zamówień Publicznych 

dnia……………………. podpis………………………… 

 

Sprawdzono pod względem 

a) merytorycznym dnia ……………… 

podpis……………………………….. 

b) formalno-rachunkowym 

dnia ………………..podpis…………. 

 

 

Wydatek jest sprawdzony pod względem  

celowości, gospodarności i legalności 

……………     ………………………. 

    data                podpis 

 

 

ZLECAM DOKONANIE WYDATKU 

ze środków……………. z działu.….… 

Rozdziału……………§….…………… 

 na kwotę……….….… słownie…..…… 

 ………………………………………… 

 ………………...…złotych i wydatek ten  

zatwierdzam.  Data……………………. 

(WN…..MA….)    podpis Dyrektora 

 

 
DOKONANO KONTROLI ZGODNIE Z ART.54 UST. 1 PKT 3 

USTAWY Z DNIA 27 SIERPNIA 2009 R. 

O FINANSACH PUBLICZNYCH 

DATA………………………………………………………………… 

GŁÓWNY KSIĘGOWY…………………………………………….” 
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2. W dziale „Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości” w rozdziale 1. „Ogólne 

zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych” w części „Ustalenia organizacyjne i 

ewidencyjne w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Halinowie” podpunkt l)  procedury 

dotyczące zasad ewidencji wydatków strukturalnych i sporządzania sprawozdania 

budżetowego Rb-WSa zostaje całkowicie anulowany.  

 

3. W dziale „Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości” w rozdziale 2. Metody 

wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w pozycji Środki trwałe 

zapis „Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, nie zakwalifikowane do 

inwestycji zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 17 ustawy, o przewidywanym okresie ekonomicznej 

użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby 

jednostki.” otrzymuje brzmienie: 

„Środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, nie zakwalifikowane do 

inwestycji zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy, o przewidywanym okresie 

ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i 

przeznaczone na potrzeby jednostki.” 

 

4. W dziale „Dokumentacja Zasad (Polityki) Rachunkowości” w rozdziale 2. Metody 

wyceny aktywów i pasywów oraz ustalania wyniku finansowego w pozycji Metody i 

stawki amortyzacji zapis „Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla środków 

trwałych o wartości początkowej nieprzekraczającej 3.500,00 zł stosuje się w miesiącu 

wprowadzenia środka trwałego do użytkowania.” 

 otrzymuje brzmienie: 

„Metodę jednorazowego odpisu amortyzacyjnego dla środków trwałych o wartości 

początkowej nieprzekraczającej 10.000,00 zł stosuje się w miesiącu wprowadzenia 

środka trwałego do użytkowania.” 

 


