ZARZĄDZENIE Nr 71 /09
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 17 grudnia 2009 roku
w sprawie zmiany Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia
2 kwietnia 2007 r. w sprawie przyjęcia Instrukcji Inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy w
Pszczółkach
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst
jednolity: Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 ze zmianami)
Zarządzam, co następuje:
§1
W Załaczniku do Zarządzenia Nr 19/07 Wójta Gminy Pszczółki z dnia 2 kwietnia 2007 r.
dokonuje się następujacych zmian:
1.
W § 3 ust. 6 skreśla się słowa „kierownika referatu rozwoju i promocji gminy” a
wpisuje „pracownika wyznaczonego przez Wójta”,
2.
W § 5 ust. 5 skreśla się słowa „pracownik ds. kadr” a wpisuje „pracownik prowadzacy
księgi inwentarzowe”, oraz w ust. 6 po słowach „w tym zakresie” dodaje się: „tj. którzy
prowadzą księgi inwentarzowe: ewidencję ilościową, ilościowo-wartościową składników
majątkowych, np. składników zakupionych ze środków unijnych, środków trwałych”,
3.
W § 6 ust. 1 skreśla się słowa „pracownika ds. kadr” a wpisuje „pracownika
prowadzącego księgi inwentarzowe”,
4.
W § 11 ust. 4 skreśla się słowa „Protokół ten dostarcza się pracownikowi ds. kadr, a
kopię Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej i osobie prowadzącej ewidencję w
księgach inwentarzowych” a wpisuje się: „Protokół ten dostarcza się pracownikowi
prowadzącemu ewidencję w księgach inwentarzowych, a kopię Przewodniczącemu Komisji
Inwentaryzacyjnej”,
5.
W § 15 ust. 4 pkt 5 ppkt szósta* skreśla się słowa „pracownika ds. kadr” a ust. 13
otrzymuje nowe brzmienie: „Arkusze podpisuje również pracownik prowadzący księgi
inwentarzowe, potwierdzający zgodność osób materialnie odpowiedzialnych i zgodność ilości
składników majątkowych objętych spisem”,
6.
W § 16 w części II ust. 1, ust. 2, ust. 3 skreśla się słowa „ pracownik ds. kadr” a
wpisuje się „pracownik prowadzącego księgi inwentarzowe”,
7.
W § 17 ust. 2 skreśla się słowa „pracownika ds. ochrony środowiska i obrotu
nieruchomościami – w zakresie gruntów” a wpisuje „pracownika odpowiedzialnego za
ewidencję gruntów”.
§2
W załączniku Nr 2 „Harmonogram inwentaryzacji” po słowach „obce środki w używaniu”
dopisuje się: „ * składniki majątkowe zakupione ze środków unijnych”.
§3
Zobowiązuje się pracowników Urzędu Gminy w Pszczółkach do zapoznania się z treścią
niniejszego Zarządzenia i wdrożenia go w życie.
§4
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

