WÓJT GMINY
Brody
ZARZĄDZENIE NR 118/2015
WOJTA GMINY BRODY
z dnia 07 sierpnia 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo — odbiorczej w Publicznej Szkole Podstawowej
w Lubieni ul Iłżecka 20.
Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości ( tekst jednolity Dz. U. z 2013r.,
poz. 330 z póź. zm.), punktu 4 „Metody i terminy inwentaryzowania składników majątkowych" załącznika
Nr 1 do Zarządzenia Nr 14/2011 Wójta Gminy w Brodach z dnia 01 marca 2011r. w sprawie wprowadzenia
zasad polityki rachunkowości w Urzędzie Gminy w Brodach oraz działu „IV — Inwentaryzacja" instrukcji w
sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone
mienie
w Urzędzie Gminy w Brodach wprowadzonej Zarządzeniem Nr 73/2007r. Wójta Gminy
w Brodach z dnia
12 grudnia 2007r. - Wójt Gminy Brody zarządza co następuje:
§1
Zarządzam
przeprowadzenie
inwentaryzacji
Podstawowej w Lubieni ul. Iłżecka 20.

zdawczo

odbiorczej w

Publicznej Szkole

*2
Powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1. Marian Pękala — przewodnicząca komisji;
2. Tomasz Sobański — członek komisji;
3. Beata Kutera — członek komisji;
przy udziale:
4. Zbigniew Śliwa — strona przekazująca;
5. Sławomir Leśniewski — strona przejmująca.
§ 3.
Zadaniem komisji jest dokonanie spisu z natury i sporządzenie protokołu zdawczo — odbiorczego:
1. środków trwałych,
2. wartości niematerialnych i prawnych,
3. pozostałych środków trwałych,
4. księgozbioru,
5. materiałów,
6. należności,
7. zobowiązań,
8. środków pieniężnych znajdujących się na rachunkach bankowych oraz w kasie,
9. druków ścisłego zarachowania,
10. dokumentacji finansowo — księgowej,
11. akt osobowych pracowników i pozostałych dokumentów związanych z zajmowanym stanowiskiem.
4
Inwentaryzację o której mowa w § 3 należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 sierpnia 2015 roku.
§5
Przeprowadzenie inwentaryzacji porucza się Panu Marianowi Pękali przewodniczącemu Komisji
Inwentaryzacyjnej.
*6
Inwentaryzacja powinna być przeprowadzona w dniach od dnia 17 sierpnia do 31 sierpnia 2015r.
§7
Zobowiązuje się Kierownika Zespołu Obsługi Ekonomiczno — Administracyjnej Szkół w Brodach
do powiadomienia Wójta Gminy Brody o wynikach inwentaryzacji.
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