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ZARZADZENIE NR. Z24./2017

BURR4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO
z dnia25 lipca2017 r.

w sprawie powolania zespolu spisowego oraz ustalenia sposobu i harmonogramu inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej skladnik6w majatku gminy Drawsko Pomorskie9 Za kt6re odpowiedzialnoS6
ponosi Dyrektor Zakladu Uslug Komunalnych w Drawsku Pomorshim

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 1 56/2010 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 30 grudnia 2010
r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisujapej zasady (polityke) rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim
w Drawsku Pomorskim, zmienionego zarZadzeniem Nr 128/20 12 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, zarzadza sis co nastepuje:

_

§1.1.  W zwiazfu z planowanym zakohczeniem z dniem 31  lipca 2017 r.  stosunku pracy Dyrektora
Zakladu  Us fug  Komunalnych  w  Drawsku  Pomorskim  -  Kazimierza Kuropatnickiego  ponoszacego
materialna   odpowiedzialnoS6   za   skladniki   majatku   gminy   Drawsko   Pomorskie   zarzadza   sic
inwentaryzacj e zdawczocodbiorcza na j ego stanowisku pracy.
2.     Inwentaryzacje  zdawczorodbiorcza  nalezy  przeprowadzi6  w  drodze  spisu  z  natury  wedfug
harmonogramu stanowiacego zalacznik do niniej szego zarzadzenia.

§2.    W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powofuje sis zesp6I spisolvy w nastepujacym skladzie:
1)   Andrzej Galazkiewicz
2)   Joanna Latkowska
3)   Malgorzata Jakubowska
4)   Malta Wasilewska

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

?3.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.



za rzadzenia zNarI.a¢%F/i2kOE;
Burmistrza Drawska Pomorskiego

z dnia 25 lipca 2017 r.

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

Zakladu Uslug Komunalnych w Drawsku Pomorskim
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1. - Srodhi trwale, budynhi Zaldade zesp6t spisu z natury 26.07.2017 - 3l.07.2017 spis z natury na
- pozostale 5rodhitrwaleiwyposaZenie,-ZaPaSymaterial6wifowcz7.C5w Ushag KomunalnychwDrawSlou.Pomorshim spis owy 3l.07.2017 arhaszach spisuznatwry

2. -paliw o budynhi Zaldade zesp6t 3l.07.2017 26.07.2017 - 3l.07.2017 spis z natury na
Ustug KomunalnychwDr_awsloupomorshim spis owy 3l.07.2017 arhaszach spisuznatury

3. -Srodki piehieZne kasa Zakeade Ustug zesp6t 3l.07.2017 26.07.2017 - 3l.07.2017 protok6t
w kasie Koinunalnych wDrawslouPomorshim spis owy 3l.07.2017 irtw ehi aryzacj ihaSJ/
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