
Zarządzenie nr 12/2014 
 

Dyrektora Miejsko-Gminnego Zespołu Oświaty w Drezdenku 

z dnia 15 grudnia 2014 r. 

 

 

zmieniające zarządzenie w sprawie wprowadzenia zakładowego planu kont 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 4/2012 Dyrektora MGZO 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: 

  

A. 

W części „Przyjęte zasady klasyfikacji zdarzeń, zasady prowadzenia kont ksiąg 

pomocniczych i ich powiązania z kontami księgi głównej oraz sposób wyceny aktywów i 

pasywów (załącznik nr 4 do ZPK)” w punkcie I. Konta bilansowe, Zespół 4 – Koszty według 

rodzajów i ich rozliczenie Konto 409 - Pozostałe koszty rodzajowe usuwa się zapis: 

 

Na koncie 409 z paragrafem 2540 „Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki 

systemu oświaty” ujmuje się koszty dotacji przekazywanych niepublicznym przedszkolom 

oraz innym formom wychowania przedszkolnego na podstawie comiesięcznej informacji o 

liczbie dzieci. Zgodnie z art. 90 ust. 2c i 2e ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie 

oświaty (t.j. Dz. U. z 2004 Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) jeżeli do niepublicznej jednostki 

uczęszcza dziecko zamieszkałe w innej gminie, gmina ta zobowiązana jest pokryć koszty 

dotacji. Refundacji środków dokonuje się na podstawie wewnętrznych not księgowych. Noty 

księgowe wystawia się na podstawie comiesięcznej informacji jednostki dotowanej wraz z 

załączonym wykazem dzieci spoza Gminy Drezdenko. Miesięczna kwota obciążenia za jedno 

dziecko jest zgodna z dotacją miesięczna przekazywana na jednego ucznia niepublicznej 

jednostki dotowanej ustalonej zgodnie z aktualnie obowiązującą uchwałą organu 

stanowiącego Gminy Drezdenko. Zwrot kosztów dotacji ujmuje się na Wn konto 130 Ma 

konto 409 i podlega zasadzie czystości obrotów. 

 

§ 2 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 r. 

 

 


