
Dyrektor Lubelskiego Centrum Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty

Zarządzenie nr 76/2022
Dyrektora Lubelskiego Centrum

Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty
 z dnia 29 marca 2022 roku w sprawie w sprawie zmiany zarządzenia nr 83/2020

Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego Oświaty w sprawie
wprowadzenia polityki rachunkowości w Szkole Podstawowej nr 48

im. Józefa Piłsudskiego w Lublinie

Na podstawie art. 10 ust. 1, 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z
2021, r., poz. 217 z późn. zm.), art. 40 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych
(Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z póżn. zm.), § 19 ust. 2 rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów
z dnia 13 września 2017 r. w sprawie 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 Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2020 r., poz.
342 z późn. zm.), § 12 ust. 3 pkt 1 Regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie
Lubelskie  Centrum  Ekonomiczno-Administracyjne  Oświaty,  stanowiącego  załącznik  do
zarządzenia  nr  90/12/2021 Prezydenta Miasta Lublin  z  dnia 31 grudnia 2021 r.  w sprawie
zatwierdzenia regulaminu organizacyjnego jednostki budżetowej o nazwie Lubelskie Centrum
Ekonomiczno-Administracyjne  Oświaty  zarządzam,  co  następuje: 

§ 1
W zarządzeniu nr  83/2020 Dyrektora Lubelskiego Centrum Ekonomiczno-Administracyjnego
Oświaty  w  sprawie  wprowadzenia  polityki  rachunkowości  w  Szkole  Podstawowej  nr  48

im.  Józefa Piłsudskiego w Lublinie wprowadza się następujące zmiany:
1. Do załącznika nr 1 w § 8 dodaje się ust. 6 w brzmieniu :
„6.  Materiały  wycenia  się  w  cenach  ewidencyjnych  równych  cenom  zakupu.  Przyjęcie
materiałów  do  magazynu  następuje  w  rzeczywistych  cenach  zakupu.  Rozchód  materiałów
wycenia się metodą szczegółowej identyfikacji cen. Od składników zaliczanych do zapasów nie
dokonuje się odpisów z tytułu trwałej utraty wartości”.
2.  W  instrukcji  inwentaryzacyjnej,  stanowiącej  załącznik  nr  3  do  Zarządzenia  83/2020
Dyrektora  Lubelskiego  Centrum  Ekonomiczno-Administracyjnego  Oświaty  w  sprawie

wprowadzenia polityki rachunkowości w  Szkole Podstawowej nr 48 im. Józefa Piłsudskiego
w Lublinie:

1) w § 2 w ust. 2 dodaje się pkt 3 w brzmieniu „materiałów i towarów w magazynach”,
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2) w § 5 w ust. 1 dodaje się pkt 4 w brzmieniu „raz na dwa lata – materiały, towary, produkty
gotowe  znajdujące  się  w  magazynach  na  terenie  strzeżonym  objęte  ewidencją  ilościowo-
wartościową”,
3) w § 8 w ust. 1 dodaje się pkt  4 w brzmieniu „uporządkowania zapasów materiałowych w
sposób umożliwiający przeprowadzenie ich właściwej identyfikacji: zapasy sypkie, płynne itp.”
3.  Dodaje  się  załącznik  nr  8  do  załącznika  nr  1  „Instrukcja  gospodarki  magazynowej”
stanowiący załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

 
§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2022 r.
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