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rzystania. Nie można przeznaczać na płace kredytowy za ni
skich ale nie wolno również preliminować kwot zbyt wyso
kich kosztem kredytów na wydatki rzecząwe szkół i zakła
dów. 

Kredyty paragrafów i pozycji obejmujących wydatki na 
potrzeby rzeczowe szkół (§ 6), na remo/ity bieżące (§ 6 poz. n>, 
na zakup drobnego sprzętu gospodarczego i materiałów szkol
nych (§ 6 poz. m i § 10 poz, a) powinny być ustalone przez;, 
poszczególne szkoły, domy dziecka i inne placówki oświato-
wp-wychowawcze w taki sposób^ aby dawały realną podsta
wę należytego przygotowania nowego roku szfebinego. 

Na podstawie dokładnej analizy koniecznych potrzeb po
winny być również ustalonte pozostające w dyspozycji wy-

7 działów oświaty prez. PEN kredyty na kapitalne remonty 
szkół (§ 18) oraz na sprzęt i północe naukowe t§ i4 i § 16). 

/ Wysokość toedytow w poszczególnych paragrafach i po-
'' zycjach ustalić należy w dostosowaniu do ,potrzeb, których 
l-wtepokojenie w reku 1953 je«^ l^ńfeczne. Obowiązuje przy 
Ĵ-tym zasada jak najbardzWosz^zejtóego i racjonalnego wy-

£korzystania środków budżetowych. ' ,; 
Gospodarka internatów W zakresie wyżywienia'uczniów 

zostałsLw rofeu 1952 Wyodrębniona z budżetu i prowadzoną, 
jest w ramach preliminarzy środków specjalnych w oparciu 
o wpływy z opłat ^wnoszonych przez wychowanków (z kwot' 
przyznanych im stypendiów), a poza tym o zasiłki komitetów 
rodzicielskich .i opiekuńczych, wpływy ż l&mpcez* oraz ze 

-" świadczeń ógró&tw }\xh gospodarstw rolnych- prowadzonych 
* przy internatach. » "' Vj* / 
",-. Dla utrzymania dostatecznego, poziomu wyżywienia wy* 
. ehowanków w internatach dążyć należy do tego, aby zwię-

*- kszone zostały #a teń cel wpływy z nadwyżek gojspodarstw-
pomocniczych i aby,w Maksymalnym stopniu wykorzystane, 

> były środki społeczne. , . ; 
> Wydziały ośw. prez. WRN i dyrekcje szkól clopilnują % ł o -
vszenia zapotrzebowań internatów, przedszkoli, domów dzie

cka i innych zakładów wychowawczych na artykuły żywno
śc iowe do kwartalnych planów, wojewódzkich spółdzielni 
; spożywców'Jub innych placówek prowadzących działalność 
' w^tym zakresie. : > . . - . ' 
t \ ' ' - ". ' i l . ' - ~ ' A 
\: > • - Planowanie wydatków budżetowych '.-

. Gospodarka budżetowa nakłada na dyrektorów (kierowni
k ó w ) szkół i zakładów obowiąze^ zapoznania sie. ze stru-,/ 

kturą budżetu ^państwowego, z techniką wykonywania ^bus 
dżetu oraz z przepisami o rachunkowości budżetowej. 

O^pwiązkiem wydziałów oświaty prez. WRŃ i P/M/RN 
' oraz prezydiów :G&N jest zatwierdzenie indywidualnych pr£-
rliminarzy budżetowych szkół, bądź "też bezwłoczpo u w i a 
domienie poszczególnych, szkół o wysokości kredytów prze
inaczonych na ich potrzeby w jednostkowym budżecie te

renowym. \ ^ 
&: należyte przygotowanie, oazy. materialnej do rozpoczęcia 
jn&ku szkolnego zależy w 4użej miecze od właściwego opra-^ 
'̂ cowania kwartałach planów wykonania budżetu, dostoso-
^wanych dó planu realizacji potrzeb rzeczowych szkół i za-

£ f<: $f ramach iaredytów przewidzianych w • budżecie -pąństwo-
^j^ft, ,na podstawie zgłoszonych przez dyrektorów (kiero-
^wników) potrzeb rzeczowych i finansowyołf^kół i, zakładów, 
(Wydziały oświaty prez. BN opracowują kwartalne plany wy-

6w, Iśjfcre z kolei powinny być objęte kwartalnymi pla-
wykonania jednostkowych budżetów terenowych po

rad narodowych: 
^.Kwartalne plany wydatków w zestawieniu zbiorczym po-
yśrinny być opracowane w paragrafach l>rzeż wydziały oświa<-
J|jr {jjrez. WRN; i P/M/RN oraz prezydia GRN w terminach 
iTtjsłalonych dla zgłaszania wniosków o otwarcie kredytów 

żetowych na każdy kwartał i powinny stanowić podsta-
do zgłoszenia wniosków o otwarcie kredytów do wy-

w finansowych prez. WRN (PRN,GRN>. 

Do wniosków o otwarcie kredytów zgłaszać należy tylko 
takie potrzeby,, których realizacja zapewniona jest w danym 
okrfesie, a tym jsamym istnieje gwarancja wydatkowania 
otwartych kredytów. ~ * ' ' '. 

Szczególną uwagę należy zwrócić na dokonanie w odpo
wiednim czasie zamówień na dostawy i Usługi. 

Zaniedbania lub opóźnienia w tej dziedzinie mogą. unie
możliwić pełną realizację budżetu mimo hiezaspokojenia 
niezbędnych potrzeb, rzeczowych szkół i zakładów. 

W szczególności należy mieć na uwadze, aby ńą okres II 
kwartału zaplanowane zostało zaspokojenie większości po
trzeb związanych, z zakupem sprzętu i pomocy naukowych 
dla szkół oraz materiałów niezbędnych do przeprowadzenia 
remontów szkół. ~ * ̂  

Na III kwartał ^apląnować^należy ^akup opału i drobnych4 

pomocy:tt$ukoWyt$u oraz druków i materiałów piśmiennych 
ćia^ szkó& a poz^ jfeym[ zakup warzyw i grodków źywnościo*^ 
wych-; przewidzianych?^ przechowania W okresie zimewyrii 
w internatach, przedszkolach! i domach dziecka. ' Potrzeby, 
o" których wyżei mowa otat wszelkie potrzeby nie uwzglę
dnione w kwartalnych^ planach^ wykonania budżetów w I i II 
kwartale, a niezbędne do zaspokojenia t przćd rozpoczęciem 
nowego rbku\J szkolnego, powinny być znoszone1 najpóźniej 
do dnia 20 kwietnia i stanowić podstawę do opracowania 
kwartalnych planów wykonania budżetu na IH i IV kwartał. 

Ponieważ wydatki budżetowe powinny być realizowane 
równomiernie' w ciągu całego roku w granicach około 25% 
rocznej kwoty budżetu w poszczególnych kwartałach (50% 
^'olcresie półrocznym, co najmniej /w wysokości 75% 
w okresie'9 miesięcy); przeto kierownicy szicół ppdstawo-

1 wych, przedszkoli Itp. powinni ściśle współjfracować xz pre-
y zydiami GiMRN w .zakresie właściwego rozłożenia\ Wyda

tków roóaiych ĵ a' poszczególna kwartafy i zgłosić na piśmie 
referatom finansowym konkfetńe potrzeby, które mają być 
zaspokojone z kredytów ? budżetu państwowego, 

wydziały oświaty prez. PRN zlecą w porpzumieniu $ gmin
nymi komisjami oświaty i kUlt^iy.jeanemu z bardziej aktyl 
wfiycri kierowników szkół w każdej gminie obowiązek czu
wania nad właściwą i terminową realizacją lgredytów na po
trzeby szkół i przedszkoli w 4mdżecie gminy (miasta nie sta
nowiącego powiatu). . "\ * # - -

Pracownik ten- powinien — w porozumieniu z kierowni
kami szkół danej gminy orfce z gminnymi komisjami oświaty 
i ^kultury -•— koordynować, zgłaszać i referować preąydiom 
G(M)RN .sprawy związane z zaspokajaniem potrzeb rze
czowy* szkól i przedszkoli ora£ #>rawy_ planowej i termi
nowej realizaeji budżetów szkół i przedszkoli. Dla uniknięcia 
nieporozumień między kierownikamî  szkół 1 dla zapewnienia 
proporcjonalnego zaspokajania ik>trzeb wszystkiej szkół da
nej gminy — wybrany kierownik szkoły winien raz na 
kwartał zwołać zebranie 'zainteresowanych kierowników 
szkół, zreferować plan otwarć n# następny kwartał i wyko
nanie budżetu za ubiegły kwartał. * r < 

Dyrektorzy liceów ogólnokształcących, dyrektorzy zakła
dów kształcenia nauczycieli, kierownicy domów dziecka oraz 
kierownicy innych placówek objętych jednostkowym budże
tem wojewódzkim powinni współpracować w zakresie re
alizacji budżetów z Odpowiednimi oddziałami merytoryczny
mi i oddziałami planowania wydziałów oświaty prez. WRN^ 

Wszystkie prace związane z zapewnieniem bazy material
nej dla szkół i zakładów na nowy rokr-szkolny powinny mbyć 
zakończone najpóźniej do dnia 20 sierpnia. 

\ Sprawy finansowe 

Sprawy finansowe stanowią ważny dział admftiistracji 
szkoły. W tym zakresie ciągle jeszcze stwjerciza się niedo
ciągnięcia, wynikające z nieznajomości lub nieprzestrzega-^ 
nia obowiązujących przepisów o rachunkowości budżetowej 
(Monitor Polski A-101 z 1951 r.). Wielu kierowników nie do-
































































































