ZARZĄDZENIE Nr 46/13
Wójta Gminy Pszczółki
z dnia 20 listopada 2013 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-odbiorczej majątku Gminnej Biblioteki
Publicznej w Pszczółkach w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku
W związku z decyzją dyrektora GBP w Pszczółkach o przejściu na emeryturę z dniem
31.12.2013 r. i wyłonieniu kandydata na to stanowisko w wyniku naboru przeprowadzonego w dniu
19 sierpnia 2013 r.
oraz na podstawie art.30 ust.2 pkt.3 Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
( tj. Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ), Ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości
( tj. Dz. U. z 2013 r., poz. 330 ze zmianami) i Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 29 października 2008 roku w sprawie sposobu ewidencji materiałów
bibliotecznych ( Dz. U. z 2008 r. Nr 205, poz. 1283 )
zarządzam, co następuje:
§1
1. Sporządzenie spisu z natury środków trwałych, pozostałych środków trwałych, materiałów,
dokumentacji bibliotecznej i druków ścisłego zarachowania w Gminnej Bibliotece
Publicznej w Pszczółkach.
2. Sporządzenie kompletności zbiorów, czyli przeprowadzenie skontrum zdawczo-odbiorczego
w Gminnej Bibliotece Publicznej w Pszczółkach.
§2
1. Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
Jadwiga Wólczyńska – Przewodnicząca Komisji
Małgorzata Ćwikałowska – Członek Komisji
Barbara Okoniewska- Członek Komisji
Ponadto w inwentaryzacji uczestniczą:
Bogumiła Tuźnik, dyr. GBP w Pszczółkach jako osoba materialnie odpowiedzialna,
Renata Ziółek, st. bibliotekarz, wyłoniony w ramach naboru kandydat na dyrektora jako
osoba przejmująca majątek Biblioteki.
2. Powołana Komisja wykonuje zadania określone w Instrukcji inwentaryzacyjnej GBP w
Pszczółkach ( Zał. Nr 1 do Zarz. Nr 7/2002 dyr. GBP w Pszczółkach z dnia 03.11.2002 )
oraz w Regulaminie Komisji skontrowej w GBP w Pszczółkach oraz w podległych jej
placówkach ( Zał. Nr 2 do Zarz. Nr 3/2010 dyr. GBP w Pszczółkach z dnia 28.06.2010).
§3
1.Termin rozpoczęcia inwentaryzacji: 21.11.2013 r.
2. Termin zakończenia inwentaryzacji: 31.12.2013 r.
3. Inwentaryzację należy przeprowadzić w/g stanu na dzień 31.12.2013 r.

§4
Majątek GBP w Pszczółkach spisany podczas inwentaryzacji zostanie przekazany wyłonionemu
w ramach naboru kandydatowi na dyrektora Pani Renacie Ziółek w dniu 31.12.2013 roku.
§5
Wykonanie Zarządzenia powierza się Dyrektorowi Biblioteki.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

