
Zarządzenie Nr MCOO.021.2.12.2020/F 
Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, 

z dnia 31 lipca 2020 r. 
 

 
w sprawie zmiany zarządzenia nr MCOO.021.2.9.2020/F Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi 
Oświaty w Brzesku, z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarowania 
majątkiem trwałym” w MCOO w Brzesku oraz jednostkach obsługiwanych oraz uchylenia 
zarządzenia nr MCOO.021.2.2.2020/F Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku,  
z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli 
dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek obsługiwanych przez Miejskie Centrum  Obsługi  
Oświaty. 
 

§ 1. 
 

 Na podstawie art. 10 i art. 13 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U.  
z 2019 r.,poz.351 ze  zm.), art.  10b  ust.  4  ustawy  z  dnia  8  marca  1990  r. o samorządzie gminnym 
(t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr XIII/108/2019 Rady Miejskiej   
w  Brzesku, z  dnia 16 października 2019 r. w  sprawie  utworzenia  jednostki budżetowej  „Miejskie  
Centrum  Obsługi  Oświaty” oraz  nadania  jej  statutu – z późn. zm., zarządza się, co następuje: 
 

§ 2. 
 

 W § 4 zarządzenia nr MCOO.021.2.9.2020.F Dyrektora Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty  
w Brzesku, z dnia 24 czerwca 2020 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji gospodarowania majątkiem 
trwałym” w MCOO w Brzesku oraz jednostkach obsługiwanych, wprowadza się następujące zmiany:  
„ § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 września 2020 r., z wyłączeniem systemu ewidencji 
elektronicznej VULCAN - moduł „INWENTARZ", który obowiązuje od dnia 01.01.2021 r.”.  
 

§ 3. 
 

 Z dniem 31 sierpnia 2020 r. traci moc zarządzenie nr MCOO.021.2.2.2020/F Dyrektora 
Miejskiego Centrum Obsługi Oświaty w Brzesku, z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie wprowadzenia 
instrukcji sporządzania, obiegu i kontroli dokumentów finansowo-księgowych dla jednostek 
obsługiwanych przez Miejskie Centrum  Obsługi  Oświaty. 
 

§ 4. 
 

 Wykonanie zarządzenia powierzam Głównemu Księgowemu Miejskiego Centrum Obsługi 
Oświaty w Brzesku. 
 

§ 5. 
 

 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 
       

           DYREKTOR 

        (-) mgr inż. Elżbieta Wójciak  


