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Zażądzenle Nl 142/2016
Bunnistrza Gminy i Miasta węgliniec
z dnia 30.12.2016r

inwentaryzacji r1'jednostkaĆh organizacfinych gminy oraz
jednoŚtkach
innych
obslugirvanych przez centrum uslug wspólnych.

w splawie prz€prowadzenia

Na podstawie ań' 2'6 i 27 nsta\\!- z dnia 29.09.1994r o rachuŃowości (tekst jędnolity Dz'U'
z2016l'' poŻ. 104'7 Ż późn. zfi.) ofuz Uchwały nr 140D(/15 Rady Miejskiej Węglińca z dnia
27 paŹć'zienika 2015r' lv sprawie utworzenia centrun usług rvspólnych dla jędnostek
organizacyjnych Gminy Węgliniec zarządzam co następuje :
s1

L Zaźądzafi przeplowadzenie jnwentalyzacji środków trwał1''ch poprzez dokonanie spisu
z natuy w następujących jednos&ach organizacyjnych gnriny oraz innych .jednostkach

obsługiwanych przez centrum usług wspólnych:
a) Miejskim Przedszkolu Pub1iczrryl v' Węg1ińcrr,
b) Zespole Szkół lv Węglińcu,
c) Zespo]e Szkół w Ruszo\łie.
d) Szkole Podstawo*'ej w Czerwonej Wodzie,
e) Miejsko-Gminnym ośrodkuKu1tury rł' Węg1ińcu'
2' InwentalyŻację na]eży przeplowadzić w okresie od dnia 1j '01'2017r. do dnia 31.01.20 ]7r.
3 'Inwentaryzacj ę śIodków trwałych poprzez dokonanie spisu z natury plzeprowadzą komisje
spisorł'e w składzie:
1) Miejskie Przedszkole Pub1iczne w Węglińcu:
- Barbara CŻapiewska - Przcrł'odnicząca
- irena Sumlińska- członek
2) Zespół Szkół w Węglińcu:
- Barbara Czapielvska - PIzeNodnicŻąca
- lrena Sun1ińska- członek
3) Zespół Szkół rł,Ruszowie:
- Krystian Kutny Przewodniczący
- Jolanta Kowal - członek
4) szkoła Podstawowa rv Czerwonej Wodzie:
-

Kł'stian Kuilry' PŹewodniczący

- Joanna

Makowięcka członek

Miejsko-Gmimy ośrodekKultury u,Węg]ińcu
- Kr'ystian Kutny - pŹewodniczący
- *yznaczony przez Dyrektola MGoK pracowlik obiektu' w którym dokony\ł'any jest spis
5)

z natury- członek.

s2
1' Inwentaryzacją

należy objąć następujące składniki rnajątkowe

;

a) śIodki tfuałe,

b) Waftości niemateńalne i prawne.
2' Inwentalyzację środkólv trwałych na1eży przeprowadzić rvedług stanu na dzień
31.12.2016r.
3' Różnice inwentaryzac}'ine na1eŻy ująć w księgach rachrurkowyclr roku 2016'
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Arkusze spiso$'e pobiorą przewodniczący komisji inlventaryzacyjnych w wydziale Usług
wspó]nych i Rozrvoi u \ł' terminie do dnia 16'0l '2017r
$4

Zobowiązuję komisje do:

1' Przeprowadzenia

2'

j.

4.

iDwęntaryzacji

ptzy czynnym

udziale

osóh

rnaterja]nie

odpowiedzialnych.

Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inrłentaryzacji oraz zasad
i sposobów postępou'ania okeślonych \!' instrukcjj \ł' splawie gospodalki majątkien
.jednostki, inrr'entaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierŻone lliielfe'
Dokonania ostatecznej w1'ceny składników majątkowych'
Przekazania kompletnej dokumentacji inwentafyzacyjnej do Wydziału Usfug Wspólnych
i Ro/$oiu nie./\\locZnie po zalończerliu spi.u'

ss

CzłoŃórł, komisji czynię odporł'iedzialnymi za rr'iaścilł'e,dokładne j rzętęlne
przeprcwadzenie iNventaryzacji' zgodnie ze stanen faktycznym, a przewodniczących
komisji zobowiązuję do sporządzenia protokołórł' końco\\'ych z przeprowadzel]ia
inwentar yzacj i środków trwałych'

s6
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierolnikowi Wydziafu Usług Wspólnych i Rozwoju'
$7

Zarządzenie wchodzi w życie z óliem podjęcia.

otrzymują do rł'ykonania :

(dąt.1 i Podpis członkow

kombj,

otrzYmuia do wjadomości:

l. Główny Księgowy

2. Skarbnik Gnriny
3.

sekretaź Gnrjny
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|pieczęć imienną i podpis kierownika j ednos tki)

