
z'rądz€nie Nr38/l0
Ru.mistrj (aluszynt

ż dnil 27 październikn 2010 i
w Śpnrvie ptcr'rowadzcnia okrcsołej in*olt'ryzacji hljątku gniny Klluszyn

or'ż poYobnia stalej xomisji InYcnlaĘŻa.yjnej

Na podstalic art. ]] ut. l usllrł]i 2 dnia 8 ńdca l 990 r' o gmorŻqdzi€ Emińnyń oz U''
200I r. Nr l42'po2' l59] z Póa. n) ord an 2ó uslały Ż dnia 29 Mreśnia 1994 r' o
BchuŃowrścj (.j' Dz'U z 2009 r Nr l52' poz' ] 22] z późn ar') zaŹądfu. co nastepuje]

s1
ZarŻądŻan p'eEowadŻcnie ioweńlfuyacii ok!*owej wŚŻyŚLkich składnikóN a*ovów i
pas]vów cminy Kałus2yn wl.minie od 15 listopada2010 r' do ]l glldnia2olo r wt
s.r.' no d7 c.' i .r rcr'J 0ln I

.32
Po*olujq salą (ońisję In*cntaiPac}anąu'skladzie:
l' sęktasHenlyk! _ Pl2$odniĆŻąca Konhji
2' s adoch siań ]sllwa _ cŻlonek
]' Tendcieńda Jolanfu _ c7ł.n.L

$i
ln$'cntdyzcię fuleży pżcpio}'adzjć w nNlępujalychjedrcs&ach organiacyjnycb ]

1 UŹąd Miejski iv l(a]uŚŹFje
2. sŻkola Podstarvowa w KałusŻynie
j' szkoIa PodŚlawoM w Nos}ch ofuszkaclr
4 cinrn!7juń w KaluszFie
5'ośrodek Pomocy stolccznej w KalLN4'nie
ó' B ib liotka PublicŻna w Kanszyn ie
7' Doń KultuĘv \ KalLBzvniĆ

$4
l.I.*qlalyzaciąnaleŻy objąć naslępujące skladnjki nrljątko}t:

ll nodl picr.('ne" li'a'.^ki t]'Lł<' le.U/dd.1os'1'J'

3) ł2ności njenratclialDei pralvnc.
4) pozoŚałĆ śńdki tnMlc.
5) śrcdki na EchuŃacb bankowych

'' hwenb)/o.je ule_y p'Żepńtad?i- u 
'a.'eplJąc', 

.Jl m'c:
]) składniki s'ńienionc w $ 3 pkl l ppkt] , 4. ó należy pteprowadŻió dmgą slisu z

2) skladniti wyńiĆniÓDe s \ ] pkt5 ńaleŹy pzeprowndzić w dńdze potwieidzenia

]) skladnili\ymiciiones$jpkllpPkt 2, ] oraz jnne nie $]hiennme {yżej ałtt{2
i pasywa należy plćplormdzić s fomie pońNnania danlch z ksiąg ra.hrtlorv'vch
z odpo{ iedninri dokmenlmi i wcryfikacji sald.



s5
lnweltaryŻ@ję prreprcMdzą u społy spiŚowe lomlm€ pfuz kidoMikówjednoslek'

36
obowązki i uplaMienia cŻłonków rspołów"spisł7ch otrcśla iDtrokcja inwntalrż&yjM
sydM ptz Bbista z&ądzenim Nr 3? /1o z dnio27 pazdżmika2olo i ''

$7
T'ei moc zaŹądrńie Nr 40 Bmjstrza KahEzyna Ż dnia 20 teśnia 2006 r. ł spEwie
lowolania Końisji Inrent'f yŻjcyinei'

$8
zarządai. wbodzi w Ą'cie z dniem podjęciŁ


