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ZARZADZENIE NR 48/2018
BURn4ISTRZA DRAWSKA POMORSKIEGO

zdnia7 marca2018 r.

w sprawie powolania zespolu spisowego oraz ustalenia sposobu i harmonogramu inwentaryzacji
zdawczo-odbiorczej skladnik6w majqtku gminy Drawsko Pomorskie, za kt6re odpowiedzialnoS6
ponosi soltys solectwa Rydzewo

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,  poz.  2232;  z2018  r,  poz.  130),  §  5  ust.  3  oraz  §  13  pkt2  zalapznikaNr6  do
zarzadzenia  Nr   l56/2010  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego  z  dnia  30  grudnia  2010  r.  w  sprawie
ustalenia dokumentacji opisujacej  zasady (polityke) rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim w Drawsku
Pomorskim,  zmienionego  zarzqdzeniem  Nr   128/2012  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego  z  dnia  31
lipca 2012 r. zmieniajacym zarzadzenie w sprawie ustalenia dokumentacji opisujacej zasady (polityke)
rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, zarzadza sic co nastepuje:

§1.1.  W  zwiqzku  ze  zmiana oSoby  petniacej  funkcje   softysa  solectwa Rydzewo  z  dotychczasowego
Pana Henryka Grzelaka   na   Pania Lucyn? Zamiela zarzadza sic  inwentaryzacje zdawczocodbiorcza
skladnik6w  majatku  gminy  Drawsko  Pomorskie,  za  kt6re  odpowiedzialnoS6  ponosi  softys  so[ectwa
Rydzewo.
2.      Inwentaryzacje   zdawczocodbiorczq   nalezy   przeprowadzi6   w   drodze   spisu   z   natury   wedlug
harmonogramu stanowiacego zalacznik do niniej szego zarzadzenia.

§2.     W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powofuje si? zesp61 spiso\vy w nastepujapym skladzie:
1)    Andrzej  Galazkiewicz
2)    Joanna Latkowska
3)    Hanna Kolodziejczyk-Zubik
4)    EIZbieta Komorowska

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

§3.    Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem podj?cia.



Zalacznik do
zarzadzenia Nr 48/2018

Burmistrza Drawska Pomorskiego
zdnia 7 marca 2018 r.

Harmonogram inwentaryzacji zdawczorodbiorczej skladnik6w majatku gminy Drawsko
Pomorshie, za kt6re odpowiedzialnoS6 ponosi soltys solectwa Rydzewo
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PraC zi nw entary zow ania Wg Stol.u nadzieh p rzeprow adze nia(od-do) roaliczenia netoda, tech nikainwentaryzacji

1.
- Srodki trwale, Soiectwo Rydzewo zesp6t spisu z natury 7.03.2018- 20.04.2018 spis z ratury na
- pozostate 5rodkitrwate-wyposaZenie,-ZaPaSymaterial6witowar6w spisowy l5.04.2018 arhaszach spisuznatury


