
Zarządzenie Nr 2/2009 

Wójta Gminy Siennica 

z dnia 20 stycznia 2009 r.  

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji – skontrum  

w Gminnej Bibliotece Publicznej w Siennicy 

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

rachunkowości (Dz.U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694, ze zm.) , § 30 rozporządzenia Ministra Kultury i 

Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów 

bibliotecznych (Dz. U z 2008 r. Nr 205, poz. 1283) w związku z art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 27 

czerwca 1997 r. o bibliotekach (Dz. U. Nr 87, poz. 539 ze zm.) zarządzam, co następuje:  

 

§ 1 

1. Przeprowadzić pełną inwentaryzację składników majątkowych w Gminnej Bibliotece 

Publicznej w Siennicy oraz w jej Filii w Publicznej Szkole Podstawowej w Grzebowilku. 

2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury. 

3. Inwentaryzacja ma charakter skontrum zdawczo-odbiorczego. 

 

§ 2 

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję inwentaryzacyjną, zwaną dalej 

Komisją w składzie: 

1) Magdalena Lewandowska – Przedwodnicząca Komisji, 

2) Elżbieta Jurkowska – członek, 

3) Janina Frelek – członek, 

4) Marta Rosłaniec – członek, 

5) Monika Szubińska – członek, 

6) Elżbieta Bielakowska – członek. 

 

2. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji określa się na dzień 02.02.2009 r., a zakończenia na 

dzień 10.02.2009 r. W tym okresie zawiesza się wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów 

materiałów bibliotecznych. 

 

§ 3 

1. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe: 

1) środki trwałe,  

2) księgozbiór, 

3) wyposażenie, 

4) materiały. 

 

2. Przy przeprowadznaiu skontrum Komisja stosuje zasady określone rozporządzeniem 

Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie 

sposobu ewidencji materiałów bibliotecznych (Dz. U z 2008 r. Nr 205, poz. 1283). 



§ 4 

1. Komisja zobowiązana jest do sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji (ustalenia zapisów 

inwentarzowych ze stanem faktycznym składników majątkowych, ustalenia i wyjaśnienia 

zaistniałych różnic, ustalenia ewentualnych braków i ich wartości). 

2. Komisja ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi 

przepisami prawa przeprowadzenie inwentaryzacji.  

 

§ 5 

Zobowiązuję przewodniczącego Komisji do przedłożenia mi po zakończeniu skontrum protokołu 

wraz z wnioskami. 

 

§ 6 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
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