
ZARZĄDZENIE NR W.0050. 8 .2016
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 10 lutego 2016 r.

w sprawie  przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo odbiorczej mienia będącego na stanie Gminnej 
Biblioteki Publicznej w Przesmykach w tym mienia w świetlicach wiejskich w Pniewiskach i Wólce 

Łysowskiej zakupionego w ramach projektów realizowanych z PROW, oraz powołania komisji 
inwentaryzacyjnej.

Na podstawie  art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 330 z 
późn. zm.1)) i art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2015 r., 
poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.)    zarządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację zdawczo- odbiorczą mienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w 
Przesmykach oraz powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1. Wiesław Toczyski – przewodniczący komisji,

2. Hanna Iwaniuk – członek komisji,

3. Anna Krzymowska – członek komisji.

§ 2. 1) Osoba przekazująca – Iwona Kamińska

2) Osoba przyjmująca – Tomasz Boruta

§ 3. Inwentaryzacją zdawczo- odbiorczą należy objąć:

1) środki trwałe,

2) przedmioty nietrwałe,

3) materiały,

4) księgozbiór.

§ 4. Komisja dokonuje spisu z natury od dnia 15.02.2016 roku do dnia17.02. 2016 roku.

§ 5. Po zakończeniu spisu Komisja złoży informację z przebiegu inwentaryzacji oraz przedstawi jej wyniki.

§ 6. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz 
zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§ 7. Nadzór nad całością prac inwetaryzacyjnych polegających na spisie z natury powierzam 
Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§ 8. Arkusze spisowe otrzyma Przewodniczący Komisji Inwetaryzacyjnej.

§ 9. Szczegółowe zasady i tryb inwentaryzacji określają i wyjaśniają Przewodniczący Komisji 
Inwentaryzacyjnej oraz Główny Księgowy Instytucji Kultury.

§ 10. Odpowiedzialnym za wykonanie zarządzenia jest Przewodniczący Komisji.

§ 11. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

1) Zm. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333 i 1844.
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