ZARZĄDZENIE NR 133/2018
WÓJTA GMINY SŁAWNO
z dnia 30 października 2018 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej środków trwałych.
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
w związku z art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 z późn.
zm.) oraz Zarządzeniem Nr 38b/2010 z dnia 30 września 2010 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji
ustalającej tryb i zasady przeprowadzania inwentaryzacji w Urzędzie Gminy Sławno zarządzam, co następuje:
§ 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji okresowej środków trwałych, stanowiących własność Gminy
Sławno znajdujących się w:
1) Urzędzie Gminy Sławno,
2) jednostkach OSP,
3) magazynie obrony cywilnej,
4) świetlicach wiejskich gminy Sławno.
§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury, według stanu ewidencyjnego na dzień 31
października 2018 r., w terminie do dnia 28 grudnia 2018 r.
§ 3. 1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji na członków zespołów spisowych wyznaczam następujące
osoby:
1) Anna Czyż
2) Agnieszka Czarnuch
3) Marta Kaniak
4) Marta Wasicka-Żydowska
5) Marta Jacyno-Cukrowska
6) Agnieszka Giczewska
7) Marcin Czyż
8) Tomasz Miksza
9) Sylwia Ozdoba
10) Beata Ławińska.
2. Spośród osób wymienionych w ust. 1 przewodniczący stałej komisji inwentaryzacyjnej wyznaczy zespoły
spisowe w składzie, co najmniej 2 osobowym, w celu dokonania spisu z natury zgodnie z obowiązującą instrukcją
inwentaryzacyjną.
§ 4. Przewodniczący stałej komisji inwentaryzacyjnej w porozumieniu ze Skarbnikiem Gminy określi
harmonogram prac zespołów spisowych.
§ 5. Członkowie zespołów spisowych odpowiadają za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami
przeprowadzanie spisu z natury.
§ 6. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiada przewodniczący
stałej komisji inwentaryzacyjnej.
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§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Sławno
Ryszard Stachowiak

Id: CE59E5A3-CB71-421C-AAE2-EC853378D122. Podpisany

Strona 2

