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zARZapZENIE NR./1. £. G../2017
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSRIEGO
z dnia 28 listopada 2017 r.

zmieniajace zarzadzenie w sprawie powolania zespoI6w spisolvych oraz ustalenia sposobu

przeprowadzenia i harmonogramu rocznej inwentaryzacji okresowej majatku gminy Drawsko
Pomorskie w 2017 r.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 usta\vy z dnia 8 marca 1990 r. o samorzadzie gminnym (Dz.
U. z2017 r. poz. 1875),?5 ust. 3 oraz?13 pkt2 zalqcznikaNr 6 do zarzadzeniaNr 156/2010 Burmistrza

Drawska Pomorskiego z dnia 30 gmdnia 20 10 r. w sprawie ustalenia dokumentacji opisujqcej zasady

(polityke) rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, zmienionego zarzadzeniem Nr
128/2012 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 31 lipca 2012 r. zmieniajqcym zarzqdzenie w
sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej zasady (polityke) rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim w
Drawsku Pomorskim, zarzadza sic co nastepuje:
§1. W zarzadzeniu Nr 195/2017 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 23 listopada 2017 r.
w sprawie powolania zespo16w spisovych oraz ustalenia sposobu przeprowadzenia i harmonogramu
rocznej inwentaryzacji okresowej majatku gminy Drawsko Pomorskie w 2017 r., wprowadza sic
nastepuj ace zmiany:
1)

po?1 dodaje sis §1aobrzmieniu:

§1a. W zwiqzku z planowanym zakohczeniem z dniem 31 grudnia 2017 r. stosunku pracy
pracownika ds. obsfugi informacji turystycznej w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim,
ponoszqcego materialna odpowiedzialnoS6 za okreSlone skladniki majatku gminy Drawsko
Pomorskie, zarzadza si? na jego stanowisku pracy inwentaryzacje zdawczorodbiorcza

polaczona z roczna inwentaryzacja okresowa, o kt6rej mowa w § 1."
2)

w?3 pkt 1 po lit. fdodaje sic lit. g9 kt6ra otrzymuje brzmienie:

g) frodk6w trvalych, pozostalych Srodk6w trwalych i vyposaZenia, zapas6w material6w i
towar6w, za kt6re odpowiedzialnoS6 materialnq ponosi pracownik ds. obsfugi informacji
turystycznej w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim;"
3) w zalaczniku do zarzadzenia w tabeli w czeSci oznaczonej Lp. I po wierszu 6smym dodaje
sic nastepujqcy wiersz dziewiaty:
9 -5rodhitrwaleI

- pozostale Srodki trwale
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§2. Zarzadzenie wchodzi w dycie z dniem podjecia.
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