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Zarz^dzenie Nr 59/2012
Wojta Gminy Ostrowek
z dnia 2 listopada 2012 r.

zmieniaj$ce Zarzqdzenie Nr 47/2012 Wojta Gminy Ostrowek z dnia
31 sierpnia 2012r.

Na podstawie art. 10 ust.2 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 r. o
rachunkowosci (t.j. Dz. U. Nr 152, poz. 1223 z 2009r. ;ostzm.Dz.U. z 201 Ir. Nr
232,poz.l378) oraz zgodnie z:

ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych(Dz.U.Nr
157,poz.l240;ost.zm.Dz.U. z 201 Ir. Nr 291,poz.l707),

- rozporzajdzeniem Ministra Finansow z dnia 5 lipca 2010 r. w sprawie
szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont dla budzetu panstwa,
budzetow jednostek samorza^du terytorialnego, jednostek budzetowych,
samorza^dowych zakladow budzetowych, pahstwowych funduszy celowych oraz
paristwowych jednostek budzetowych maj^cych siedzib^ poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nrl28, poz. 861; ost.zm.Dz.U. z
2012r.poz.121),

- rozporz^dzeniem Ministra Finansow z 19 stycznia 2012r. zmieniaja^ce
rozporzajdzenie w sprawie szczegolnych zasad rachunkowosci oraz planow kont
dla budzetu panstwa, budzetow jednostek samorza^du terytorialnego, jednostek
budzetowych, samorza^dowych zakladow budzetowych, panstwowych funduszy
celowych oraz panstwowych jednostek budzetowych majajcych siedzib^ poza
granicami Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2012r. poz. 121), zarz^dza si^ co
nast^puje:

Zadanie wspbtfinansowane jest is srodk6w Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego - Program Operacyjny Kapitat
Ludzki
Priorytet IX Rozwoj wyksztatcenia i kompetencji w regionach,
Dziatanie 9.1 Wvr6wny\wanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoici ustug edukacyjnych swiadczonych w systemie oiwiaty,
Poddziatanie 9.1.2 Wyr6wnywanie szans edukacyjnych ucznibw z grup o utrudnionym dostepie do edukacji oral zmniejszenie roznic w
jakosci ustug edukacyjnych.
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§ 1. W Zarzadzeniu Nr 47/2012 Wqjta Gminy Ostrowek z dnia 31 sierpnia
2012r. w sprawie: wprowadzenia zasad (polityki rachunkowosci) dotyczajcych
projektu systemowego "Indywidualizacja uczniow klas I-III w Gminie
Ostrowek" zmienia sie, w cz?sci VI ust.7 pkt.l i 4, ktory otrzymuje brzmienie:
,,l.Podpisywanie dokumentow pod wzgl^dem merytorycznym-pod wzgl^dem
gospodarnosci, legalnosci i celowosci operacji gospodarczych Miroslawa
Kordecka Koordynator lub Edyta Zuraw Asystent wzor podpisu
4.Przygotowanie wnioskow o platnosc Miroslawa Kordecka Koordynator lub
Edyta Zuraw Asystent wzor podpisu".

§ 2. Zarza^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.

Zadanie wspotfinansowane jest ze srodkow Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Spotecznego - Program Operacyjny Kapitat

Ludzki
Priorytet IX Rozw6j wyksztatcenia i kompetencji w regionach,
Dziatanie 9.1 Wyrownywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakoSci ustug edukacyjnych swiadczonych w systemic oswiaty,
Poddziatanie 9.1.2 Wyrownywanie szans edukacyjnych uczni6w z grup o utrudnionym doste.pie do edukacji oraz zmniejszenie roznic w

jakosci ustug edukacyjnych.


