
ZARZĄDZENIE Nr 16.2011
Burmistrza Żelechowa

z dnia 16 lutego 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – odbiorczej 
w Zespole Szkół w Starym Kębłowie

     Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 z póżn. zm.) oraz Zarządzenia Nr 90/2008 
Burmistrza Miasta i  Gminy Żelechów z dnia 30 września 2008 roku w sprawie 
przeprowadzenia inwentaryzacji zarządzam, co następuje:

§ 1.

1. Przeprowadzić inwentaryzację zdawczo – odbiorczą metodą spisu z natury: 
materiałów,  wyposażenia,  środków  trwałych,  wartości  niematerialnych  i 
prawnych w Zespole Szkół w Starym Kębłowie w związku z powierzeniem 
Panu Stanisławowi Zatyce pełnienia obowiązków Dyrektora Zespołu Szkół w 
Starym Kębłowie.

2. Osoba  zdająca  –  Elżbieta  Paziewska –  Dyrektor  Zespołu  Szkół  w  Starym 
Kębłowie

3. Osoba przejmująca –  Stanisław Zatyka – p.o.  Dyrektora Zespołu Szkół  w 
Starym Kębłowie

§ 2.

W  celu  przeprowadzenia  spisu  inwentaryzacyjnego  powołuję  Komisję 
Inwentaryzacyjną w składzie:

1. Koryś Krystyna             – przewodnicząca
2. Zatyka Krystyna           – członek
3. Cmiel Agnieszka          – członek
4. Boratyńska Katarzyna   – członek

§ 3. 

Komisja  dokona  także  spisu  pełnej  dokumentacji  spraw  prowadzonych  przez 
szkołę wraz z aktami osobowymi. 



§ 4.

1. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 28 luty 2011 r.
2. Ustalam  następujące  terminy  spisu:  dzień  rozpoczęcia  16  luty  2011  r., 

dzień zakończenia 28 luty 2011 r. 

§ 5.

Osoby  powołane  na  członków  Komisji  Inwentaryzacyjnej  ponoszą 
odpowiedzialność  za  właściwe  oraz  zgodne  z  obowiązującymi  przepisami 
przeprowadzenia spisu z natury.

§ 6. 

Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej zobowiązuje komisję do:
1. przeprowadzenia  inwentaryzacji  przy  czynnym  udziale  osób  materialnie 

odpowiedzialnych,
2. przestrzegania  ogólnie  obowiązujących  przepisów  o  inwentaryzacji  oraz 

zasad  i  sposobów  postępowania  określonych  w  instrukcji  w  sprawie 
gospodarki  majątkiem  gminy,  inwentaryzacji  majątku  i  zasad 
odpowiedzialności za powierzone mienie ,

3. przekazania  kompletnej  dokumentacji  inwentaryzacyjnej  do  Wydziału 
Finansów w terminie 7 dni po zakończeniu spisu.

§ 7.

Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania.

  BURMISTRZ ŻELECHOWA
              (-)

          Mirosława Miszkurka

Otrzymują: 
1. przewodniczący zespołu spisowego,
2. osoby materialnie odpowiedzialne.


