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zarządrenie Nr 40
Burmistrza K.łuśzyna

z dnia 20 wrz€śria 2006r.

w sprawie powołania Komisii Itwentłryacyin€j

Na podstawie dt. 2 uśawy z dnia 29 wuelińa 1994r' o @hunkowości

- Prz€wodnicząca Komisji

(Dz'U. z 2002r. Nl 76 poz. 694 z p6^1. ?ln.) z.tz ądzam co naśępuje:

Powołuję Kor'isję inwentalyz3cyjnądo odwolania w składzie:
1' sęktas Hfufyka
2. Sadoch Stanistawa
3' Tend€rcnda Joiańta

sz

Do obowią7,ków i uprawnień Przewodńczącego Komisji Inwentaryzacyjnej

1 Organizacyjne przysotowBnie spisu,
2' stawianie wniosków w spBwie powołmia konisji inwentarfzacyjnej orM

zespołów spisowycĘ
3. PŹ€Prowadzenie szkotenia członków kolisji inwentafyzacyjnej oraz

z€społów sPisowych'
4. Prowadzenia rozliczenia a*uszy spisołTch,
5. stawianie wniosków w sPrawie teminów i zaloesu inw€ntjr"/zacji,
ó. Kontrolowanie przygoiowan i Przebiegu spisów z natury pod \łzględem

fomalnym i mchunkowym ]v}p€łnianyoh pru espory spisowe alkusry
spisow}ch omz imycb dokumęnrów z inwentaryzacji.

?. Ustalenie przyoąn powstania ńżnic inwent'ryzacyjnych i postawienie
\łniosków w sprawie ich rozliczenia,

8. Dailnowaie terminow€go żożenia syjaśnień ewenfualnych ńfuic
inwentaryzacyjnych przez osoby odpowiedziah€ za ich powstmie,

9. ocena przydatności gospodeczej składników najątkowych objęrych spisami'
stawianie wniosków w sprawie agospoda,rowania zapdów zbędnych i
nadniemych oraz ich nieprawidłowości w gospodarce składnikmi rnajątku
stwierdzonyoh w aasie Ęisu'

10. Pr'ygotowanie €wentualnych wniosków dla Komisji Likwidacyjn€j wyka
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składników majątkowych zuz}tych lub nieprzydatnych do dalszego

I 1 ' sPoŹądzeńe protokołu z Przeprowadzonej inwent fzacj i.

s,

PrzgwodljczĄcy czĘśó z w.'rj€nionych obowią?ków i cz}mości może zlecić do
wykofuia c'onkom Komisji inwentaryzacyjnej oraz pzewodnicząrym
respołów spisowych. Przewodniczgpy Ponimo pź€kazanych upBMim polosi
odpowi€dzialność za ich prawidłowe i teminowe ykonanie.
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Do obowiq?ków Komisji inwental]zacyj!€j naleł w sfczegó]ności:
.' l ' opra@wanie harmonoganu inwentaryzacji składników mająt,ku'

2' Przeprowadzfiie kon&oli prawidłowości spisów z natury'
3' wsPołdziałanie z działem księaowości i paclwnikami podle8tych placówek

przy olsmizo*miu i przeFowadeniu inwentaryzacji,
4' Ustal€nie przyczyn Powstania ńżnic inw€ntar./zacyjnych ujawnionych w

wyniku spisu z nablry,
5' stawianie urnotyrłowmych wniosków co do sposobu rcz1iczania różnic

inwentarlzac"vjnych,
6' Dokonanie ocfuy Przydatności 8ospodarcz€j składników majątku

kaŹdorazowo objętych spisen z mfury,
7. W]€tępowanie z Mioskami o uamie niedobonj w części lub w całości za

zawiniony lub ni%winiony,
8. wyśępowanie z \łnioskiera o usial€nie wysokości odszkodowania na Źecz

uzędu wobec osób wimyoh a Po'vstałą szkodę'
' 9' łvystępowanie z Mioskie'n o przeksięgowanie lub odpisanie róaic

inwentaryzacyjnych w księgach mchunkoEycĘ
Każde posiedrenie Komisji inventaryzacyjn€j Powimo być potokołowm€'

$5

odpowiedzialność za prace Komisji ponosi Pż€wodniczący Komisj 
'.
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Traci moc Zeządz€nie Nr 24198 Burmistrza Miasta Kałuszyn z dnia 03 grudnia
1998r. w sprawie powołalia Pżewodniczącego Komisji Inwentar/zacyjnej i
Ztządzgnie Nr z7 /98 z dfia l8 grudnia l998t' w sprawie powołeia Komisji
Inwertar,/zacyjnej.
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Zarządzf'nie wchrdzi w i,ycie z dniem podpisania i obowiązuje do odwołania.


