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Drawska Pomorskiego
ui.Gelt.\^#.S'!korskiego 41
78-500 Drawsko Pomorskie

tel.    94-3633485: fax.    94-3633113 ZARZADZENIE NR..4#/2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKREGO

z dnia # wrzesnia 2017 r.

w sprawie powolania zespolu spisowego oraz ustalenia sposobu i harmonogramu inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej     skladnik6w     majatku     gminy    Drawsko     Pomorskie9     POZOStajaCegO
w dyspozycji jednostki pomocniczej gminy Drawsko Pomorskie - solectwa Labedzie

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  I.  zmieniajacym  zarzadzenie w  sprawie  ustalenia dokumentacji
opisujqcej  zasady (polityke) rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, zarzadza
sis co nastepuje:

?1.1. Zarzadza sis inwentaryzacje zdawczo-odbiorczq majapku glniny Drawsko Pomorskie,
pozostajapego  w  dyspozycji jednostki  pomocniczej  gminy  Drawsko  Pomorskie  -  solectwa
Lab?dzie.
2.  Inwentaryzacj e zdawczo-odbiorcza nalezy przeprowadzi6 w drodze spisu z natury wedfug
ha-onogramu stanowiqcego zalqcznik do niniej szego zarzadzenia.

?2.     W  celu  przeprowadzenia  inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczej   powofuje  sis  zesp6I
spisolvy w nastapuj apym skladzie:
1)   Joanna Latkowska                        - przewodniczqcy zespofu spisowego,
2)   Hanna Kolodziejczyk-Zubik      - z-ca przewodniczqcego zespofu spisowego,
3)   Elzbieta Komorowska                 - czlonek zespofu spisowego,
4)   Agata Brusanowska                      - czlonek zespolu spisowego.                                        a

.

§3.    Zarzadzenie wchodzi w 2ycie z dniem podjecia.



za rza dzen iazNa:a4iftyi2kOE o7
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia ®4g:..o9.2017 I.

Harmonogram inwentaryzacji zdawczo - odbiorczej majatku gminy Drawsko Pomorskie9
pozostajacego w dyspozycji jednostki pomocniczej gminy Drawsko Pomorskie - solectwa

Labedzie

I.p. Wy szczeg blnienie Obiekt Wy konowca Irtw entolry zacj a T erndn Terndn Ro droll > fOrma,
PraC zinw entaryzow ania Wg Stanu nadz;iere przepr ow adeehi a(od-do) r o zliczehi a matoda, techhikair|weato[ryzac_ii

1.
- Srodki trwale, salectwo LabedzieJ zespdi przekaz ahia od l8.09.2017 r. 27.lO.2017 r. spis z natury na
- pozostale SrodhitrwaleiwyposaZenie,-ZaPaSymaterial6wizowczy6"/ spis owy do 29.09.2017 r. arketszach spisuzrlatury
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