
 Zarządzenie Nr 42/08 
Wójta Gminy Kruklanki

z dnia  07 sierpnia 2008 r. 

w  sprawie  przeprowadzenia  inwentaryzacji  zdawczo  –  odbiorczej  w  Szkole  Podstawowej  im. 
Konstantego Ildefonsa Gałczyńskiego i Gimnazjum w Kruklankach

Na podstawie art. 30 ust. 2 i 3, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. 
U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm.) § 103 ust. 1 Statutu Gminy Kruklanki stanowiącego załącznik do 
uchwały Nr XII/92/08 Rady Gminy Kruklanki z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie Statutu Gminy Kruklanki 
(Dz.Urz.Wojew.Warmińsko Mazurskiego z 2008 r. Nr 95, poz. 1573), Uchwały Nr XI/79/08 Rady  Gminy 
Kruklanki z dnia 29 lutego 2008 r. w sprawie utworzenia Zespołu Szkół w Kruklankach oraz art. 26 ust. 4 
i art.27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2002 r. Nr 76, poz. 694 z późn. zm.)

zarządzam, co nastepuje:  
§ 1

W  związku  z  utworzeniem  Zespołu  Szkół  w  Kruklankach  przeprowadzić   inwentaryzację 
składników  aktywówów   znajdujących  się  na  stanie  Szkoły  Podstawowej  w  Kruklankach 
i Gimnazjum w Kruklankach tj. 

1) Środki pieniężne w kasie.
2) Środki pieniężne na rachunkach bankowych i papiery wartościowe.
3) Zapasy materiałów i towarów. 
4) Środki trwałe. 
5) Pozostałe środki trwałe- wyposażenie.
6) Wartości niematerialne i prawne.
7) Druki ścisłego zarachowania.
8) Zbiory biblioteczne.
9) Składniki aktywów otrzymane w powierzenie, a będące własnością  innych jednostek.
10)  Składniki aktywów powierzone innym jednostkom.

§ 2

Do  przeprowadzenia inwentaryzacji  zdawczo-odbiorczej powołuję komisję w składzie:
Anna Sawczyszyn -   przewodnicząca

    Jarosław Karbowski         -   członek komisji
            Jarosława Oryńczak         -   członek komisji
    Kamila Orzechowska             -   członek komisji  
   

§ 3

1. Inwentaryzację  należy  przeprowadzić  metodą  spisu  z  natury  według  stanu  na  dzień 
31 sierpnia 2008r. w terminie od dnia 11 do 31 sierpnia 2008r.

2. Składniki  aktywów,  podlegające  inwentaryzacji  wymienione  w  §  1  należy  spisać  na 
arkuszach spisowych spisu z natury

3. Arkusze  spisowe  pobierze  Przewodniczący  komisji  inwentaryzacyjnej  w  Referacie 
Finansowym w terminie do dnia 11.08.2008r. 

4. Przekazanie  odpowiedzialności  za  przekazane  mienie  następuje  pomiędzy  zdającym 
Panem Mirosławem Małyj i przyjmującym Panem Zenonem Buć.

§ 4

Komisja dokona także spisu pełnej dokumentacji spraw prowadzonych przez szkoły wraz z  aktami 
osobowymi. 



§ 5

Zobowiązuję   komisję do:

1. Przeprowadzenia  inwentaryzacji  w  sposób  prawidłowy  i  rzetelny  w  obecności  osób 
materialnie odpowiedzialnych. 

2. Przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów 
postępowania przy inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie.

3. Przekazanie  kompletnej  dokumentacji  inwetaryzacyjnej  do  Referatu  Finansowego 
w terminie trzech dni po zakończeniu spisu. 

§ 6

Wykonanie zrządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy Kruklanki i inspektorowi ds. oświaty.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy      

                                                                                                 Władysław Gładkowski
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