
                                                                                                                                                                                                                 

Zarządzenie Nr  OK.0050.01.2012 

Wójta Gminy  Siennica 

z dnia 11 stycznia2012 r. 

 

w sprawie: powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji   

                   środków trwałych, przedmiotów nietrwałych oraz materiałów na składzie  

                   znajdujących się w budynku szkoły podstawowej, w której funkcjonował do  

                  dnia 31.12.2011 r.  Niepubliczny Punkt Przedszkolny „Puchatkowy ogród” 

                                 

 

          Na  podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości               

(Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz.694 z późn. zm.) oraz § 20 ust.1 pkt 8 Zarządzenia                     

Nr OK.120.7.2011 Wójta Gminy Siennica z dnia 21 stycznia 2011 r. w sprawie nadania 

Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Siennicy zarządzam, co następuje:  

 

                                                               § 1 

 

Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w celu przeprowadzenia po rozwiązaniu umowy 

użyczenia dotyczącej użyczenia budynku szkoły podstawowej w Nowym Zglechowie z dniem 

31.12.2012 r. zawartej pomiędzy Wójtem Gminy Siennica, a Panią Sławą Gąsiorowską – 

Szybilską: 

 - spisu zdawczo – odbiorczego środków trwałych, przedmiotów nietrwałych, wartości 

niematerialnych i prawnych oraz materiałów na składzie znajdujących się w budynku szkoły 

podstawowej w Nowym Zglechowie, zwaną dalej „Komisją”, w następującym składzie 

osobowym: 

1.  Magdalena Lewandowska         - przewodnicząca komisji  

2.  Grażyna Osica                           - członek komisji  

3.  Agnieszka Dubińska                  - członek komisji 

 

                                                             § 2  

 

Spis z natury należy przeprowadzić w dniu 31.12.2011 r. 

                                                               

                                                             § 3 

 

Ustalenie stanu środków trwałych i nietrwałych oraz materiałów na składzie należy dokonać 

na dzień 31 grudnia 2011 r. 

                                                             

                                                             § 4 

                                                                                                   

1.  Przeprowadzenie i wyniki inwentaryzacji należy odpowiednio udokumentować i powiązać 

z zapisami ksiąg rachunkowych. 

2.  Ujawnione w toku inwentaryzacji różnice między stanem rzeczywistym, a stanem  

wykazanym w księgach  rachunkowych należy wyjaśnić i rozliczyć.     

3.  Odrębną decyzją Wójta Gminy Siennica zostaną przekazane środki trwałe, przedmioty 

nietrwałe, wartości niematerialne i prawne oraz materiały na składzie znajdujące się w 

budynku szkoły podstawowej w Nowym Zglechowie jednostkom oświatowym 

funkcjonującym na terenie Gminy Siennica.                                                              

                                                                                                                      

                                                            



                                                             § 5 

    

Osoby powołane do składu Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za zgodne z  

obowiązującymi przepisami prowadzenie spisu z natury.                                                                          

 

                                                             § 6 

                                                                       

Po dokonaniu inwentaryzacji pełną dokumentację Przewodniczący Komisji przekaże Wójtowi 

Gminy Siennica w terminie do dnia 15.01.2012 r. 

                                                                                                                           

                                                              § 7   

  

Wykonanie zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji.   

 

                                                              § 8 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
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