ZARZĄDZENIE NR 78/2017
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 23 sierpnia 2017 r.
w sprawie postępowania w zakresie księgowym w związku z przekształceniem zespołów szkół w szkoły
podstawowe
Na podstawie art. 12 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.), art. 12 ustawy o
rachunkowości (Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z poźn. zm.) oraz § 1 Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy
Sławno z dnia 31 marca 2017 r., zarządzam, co następuje:
§ 1. Określa się wskazówki dla jednostek wymienionych w § 1 Uchwały Nr XXXVIII/282/2017 Rady Gminy
Sławno z dnia 31 marca 2017 r. dotyczące postępowania w zakresie księgowym w związku z przekształceniem z
dniem 1 września 2017 r.
§ 2. 1. Jednostki podlegające przekształceniu zobowiązane są do podjęcia czynności rejestrujących podmiot,
czyli m.in. nadania nowego NIP, Regon.
2. Jednostki zobowiązane są do dostarczenia do 7 września 2017 r. do organu założycielskiego nowych danych
w formie pisemnej.
§ 3. 1. Zobowiązuje się Dyrektorów do przeprowadzenia inwentaryzacji wszystkich aktywów i pasywów,
zgodnie z ustawą o rachunkowości, w tym ustalenie wysokości należności i zobowiązań oraz stanu środków
obrotowych i majątku trwałego znajdującego się w użytkowaniu:
1) Zespołu Szkół w Sławsku,
2) Zespołu Szkół we Wrześnicy.
2. Z obowiązku przeprowadzenia inwentaryzacji zwalnia się te jednostki, w których nie zajdzie zmiana na
stanowisku osoby odpowiedzialnej materialnie za powierzony majątek i mienie.
§ 4. Księgi rachunkowe należy zamknąć na dzień 31 sierpnia 2017 r.
§ 5. 1. Sprawozdania finansowe należy dostarczyć do 10-go października 2017 r. w formie papierowej do
działu księgowości.
2. Sprawozdania budżetowe za okres od stycznia do sierpnia 2017 r. należy przekazać w terminie określonym
w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie sprawozdawczości budżetowej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1015 z
późn.zm.).
§ 6. Zobowiązuje się Dyrektorów do aneksowania zawartych umów dotyczących świadczenia usług i
dostarczania towarów i prawidłowego oznaczania stron na fakturach od 1 września 2017 r.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Oświaty i Dyrektorom Zespołów Szkół na
terenie Gminy Sławno.
§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak
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