
Zarządzenie nr 25/2018 
Dyrektora Powiatowego Centrum Usług Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu 

z dnia 18 października 2018 r.  
 

w sprawie wprowadzenia zmian  
w dokumentacji przyjętych zasad (polityki) rachunkowości  

w PCPR w Kędzierzynie-Koźlu 
 
 
 

Na podstawie 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 Rzeczpospolitej 
Polskiej (Dz.U.2017.1911 t.j. z dnia 13.10.2017 r.) oraz na podstawie art. 40 ust. 4 pkt 1 lit. a) ustawy 
z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2017.2077 t.j. z dnia 10.11.2017 r.), 
zarządza się co następuje: 
 
 

§ 1 

W związku z Uchwałą Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego nr 153/647/2018 z dnia 

31.07.2018 roku wprowadzającą program rządowy „Dobry start” 300+ do realizacji w PCPR, 

do zakładowego planu kont Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kędzierzynie-

Koźlu, ul. Skarbowa 4, wprowadza się następujące zmiany: 

 

1. Dodano konta: 

 240-10 – Rozrachunki z tytułu programu „Dobry Start” 300+ w podziale na konta 

analityczne: 

 240-10-001 – Rodziny Zastępcze 

 240-10-002 – Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

 

Konto 240-10-001 – Rodziny Zastępcze 

Na stronie Wn konta ujmuje się wypłaty środków pieniężnych otrzymanych na realizację 

programu „Dobry Start” 300+ dla rodzin zastępczych oraz zwrotu środków 

niewykorzystanych ze znakiem ujemnym. Na stronie Ma konta ujmuje się naliczenie list 

wypłat z tytułu realizacji programu „Dobry Start” 300+dla rodzin zastępczych. 

 

Konto 240-10-002 – Placówka opiekuńczo-wychowawcza 

Na stronie Wn konta ujmuje się wypłaty środków pieniężnych otrzymanych na realizację 

programu „Dobry Start” 300+ dla placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz zwrotu 

środków niewykorzystanych ze znakiem ujemnym. Na stronie Ma konta ujmuje się naliczenie 

list wypłat z tytułu realizacji programu „Dobry Start” 300+ dla placówek opiekuńczo-

wychowawczych. 

 

 

 



§ 2 

Wykonanie Zarządzenia powierza się Głównemu Księgowemu Powiatowego Centrum Usług 

Wspólnych w Kędzierzynie-Koźlu. 

 
§ 3 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia, z mocą obowiązującą od 1 września 2018 r. 

 

 

 

/Beata MALAJKA – Dyrektor CUW 


