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ZARZADZENIE NR. .tl.ke./2O17
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

z dnia 2 sierpnia 2017 r.

w sprawie powolania zespolu spisowego oraz ustalenia sposobu i harmonogramu inwentaryzacji i
zdawczo-odbiorczej skladnik6w majatku gminy Drawsko Pomorskie, za kt6re odpowiedzialnoS6 i
ponosi Dyrektor Szkoly Podstawowej w Netnie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustarvy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.
U. z2016 r. poz. 446, poz.  1579, poz.  1948; z2017r. poz.  730, poz.  935)  §  5 ust. 3  oraz §  13  pkt2
zalacznika Nr  6  do.zarzadzenia Nr  156/2010  Burmistrza Drawska Pomorskiego  z dnia 30  grudnia
2010  r.  w  sprawie  ustalenia  dokumentacji  opisujacej  zasady  (polityke)  rachunkowoSci  w Urzedzie
Miejskim  w  Drawsku  Pomorskim,  zmienionego  zarzadzeniem  Nr  128/2012  Burmistrza  Drawska
Pomorskiego  z  dnia  3 1  1ipca  2012  r.  zmieniajacym  zarzadzenie  w  sprawie  ustalenia  dokumentacji
opisujacej  zasady (polityke) rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, 2arzadza
sis co nastepuje:                                                                                    .

§1.1. W zwiazku z planowanym zakohczeniem z dniem 3 1  sieapnia 2017 r. stosunku pracy Dyrektor
Szkoly Podstawowej w Netnie - GraZyny KapuScihskiej ponoszacej materialna odpowiedzialnoS6 za
skladniki majatku gminy Drawsko Pomorskie zarzadza sis inwentaryzacje zdawczo-'odbiorcza na jej
stanowisku pracy.                                                                                                                                              ('
2.     Inwentaryzacje  zdawczo-odbiorcza  naleZy  przeprowadzi6  w  drodze  spisu  z  natury  wedfug
harmonogramu stanowiacego zalacznik do niniej szego zarzadzenia.

§2.    W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powofuje sis zesp61 spisolvy w nastdpujqcym skladzie:
1)   Andrzej Galazkiewicz
2)   Joanna Latkowska
3)   Hanna Kolodziejczyk-Zubik
4)   Agata Brusanowska
5)   Mateusz Owedyk

- przewodniczacy zespofu spisowego,
- z-ca przewodniczacego zespofu spis
- czlonek zespofu spisowego,
- czlonek zespofu spisowego,
- czlonek zespofu spisowego.

§3.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.
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Zalqcznik do
zarzadzenia Nr....../2017

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 2 sierpnia 2017 r.

Harmonogram inwentaryzacj i zdawczo-odbiorczej                         .
skladnik6w riajatku gminy Drawsko Pomorskie) za kt6re odpowiedzialnoS6 ponosi Dyrektor

Szkoly Podstawowej w Netnie

I.p Wy szczeg6lniende O bi ekt Wy konawca Inw eutolry zacj a Termin Termln Rodraj ) forma,
PraC zinw eutolryzow aria Wg Stanu nadrieh przep r ow adeehi a(od-do) ro zltczehi a mctoda, techhikainweritarryzac_ji

1. - Srodhi trwale, Szkota P odstawowa zesp6t spisu z natury 02.08.2017 - 3l.08.2017 spis z natury na
- pozostale §rodhitrwale-wyposdeehie,-ZaPaSymaterial6wizo14/CZr614/-ksiegozbi6r w N?thie spis owy 3l.08.2017 arhaszach spisuznatury


