
Zarządzenie nr 11/2014 
 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku 

z dnia 15 grudnia 2014 r. 

 

 

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia polityki rachunkowości w Miejsko-

Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku oraz w jednostkach oświatowych, dla których 

organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko 

 

 

Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. z 

2013 r., poz. 330 ze zmianami) i art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. 

U. z 2013 r., poz. 885 ze zmianami) oraz Rozporządzenia Ministra Finansów z 5 lipca 2010  r. 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 

(t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 289 ze zmianami), zarządza się co następuje: 

 

 

§ 1 

W Zarządzeniu Nr 3/2012 z dnia 10 sierpnia 2012 roku w sprawie wprowadzenia 

Zakładowego planu kont w Miejsko-Gminnym Zespole Oświaty w Drezdenku oraz w 

jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Drezdenko 

wprowadza się zmiany: 

 

 

W „Ogólne zasady prowadzenia ksiąg rachunkowych (załącznik nr 1 do PR)” w części II. 

Określenie roku obrotowego oraz okresów sprawozdawczych, punkt 2 ustęp 3 otrzymuje 

brzmienie: 

 

3) sprawozdania budżetowe na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 

16 stycznia 2014 r. w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2014 r., poz. 119) oraz 

sprawozdania w zakresie operacji finansowych na podstawie przepisów rozporządzenia 

Ministra Finansów z dnia 4 marca 2010 r. w sprawie sprawozdań jednostek sektora finansów 

publicznych w zakresie operacji finansowych (Dz. U. Nr 43, poz. 247, z późn. zm.). 

 

Za okresy miesięczne sporządza się sprawozdania: 

– Sprawozdanie Rb-27S, 

– Sprawozdanie Rb-28S. 

 

Za okresy kwartalne sporządza się sprawozdania: 

– Sprawozdanie Rb-27ZZ, 

– Sprawozdanie Rb-50, 



– Sprawozdanie Rb-34S, 

– Sprawozdanie Rb-N, 

– Sprawozdanie Rb-Z. 

 

Za okresy roczne sporządza się sprawozdania: 

– Sprawozdanie Rb-27S, 

– Sprawozdanie Rb-28S, 

– Sprawozdanie Rb-WSa. 

 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 


