
ZARZĄDZENIE NR 28.2018
BURMISTRZA GMINY IWONICZ-ZDRÓJ

z dnia 9 października 2018 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Iwonicz-Zdrój.

Na podstawie art. 30 ust.1, art. 33 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 
z 2018 r. poz. 994 z późn. zm.) i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2018 r. 
poz. 395 z późn. zm.) oraz w związku z Instrukcją w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji 
majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju stanowiącej 
załącznik Nr 4 do Zarządzenia Nr 16.2018 Burmistrza Gminy Iwonicz-Zdrój z dnia 20 czerwca 2018 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości

z a r z ą d z a m, co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzić inwentaryzację w drodze spisu z natury składników majątkowych w:

a) Urzędzie Gminy w Iwoniczu-Zdroju,

b) Świetlicach gminnych,

c) Domach Ludowych w Iwoniczu, Lubatowej i Lubatówce,

d) Punktach lekarskich w Iwoniczu i Lubatówce,

e) Jednostkach OSP w Iwoniczu-Zdroju, Iwoniczu, Lubatowej i Lubatówce,

przez Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:

- Bartłomiej Kucza - przewodniczący Komisji,

- Aneta Turek - członek,

- Agnieszka Florian - Hubenko - członek,

- Małgorzata Zięba - członek.

2. Inwentaryzacją należy objąć:

a) Składniki majątkowe znajdujące się w dyspozycji Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju;

b) Składniki majątkowe przekazane do dyspozycji jednostkom pomocniczym;

c) Inne składniki majątkowe objęte ewidencją ilościowo - wartościową, grunty (spis w drodze weryfikacji).

3. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie do dnia 30 listopada 2018 r. według stanu na dzień 
31 października 2018 r.

§ 2. 1. Do przeprowadzenia spisu z natury składników majątkowych Urzędu Gminy w Iwoniczu-Zdroju 
powołuję członków zespołów spisowych w składzie:

a) Piotr Dobrowolski,

b) Marek Deręg,

c) Barbara Borek,

d) Halina Kielar,

e) Adam Wacławik,

f) Anna Frodyma,

g) Danuta Lenart,

h) Dorota Bogusz,

i) Tomasz Borek,
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j) Barbara Zygmunt,

k) Jakub Wais.

2. Zespoły spisowe zobowiązują się do:

a) Rzetelnego, dokładnego i zgodnego ze stanem faktycznym spisania wszystkich składników majątkowych;

b) Przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych;

c) Oceny stanu jakości składników majątkowych objętych spisem.

§ 3. Wykonanie niniejszego zarządzenia zlecam Kierownikom Referatów Urzędu Gminy 
w Iwoniczu-Zdroju oraz Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej w Urzędzie Gminy 
w Iwoniczu-Zdroju.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Gminy Iwonicz-Zdrój

Witold Kocaj
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