
Zrrz{dzenic Nr 44lr0
BurnistŹl Kaluszyna

z dnia 15 lisron.dr 2010 L

w spnwic: porvolanit 4spolórr spisołych do pneprosldzenin inw.ntar'zacji
ł UŹędżie Miejrkin w Kałuszynie orł2 Uśtalcni! h!.monognnu ich pracy

Na podśawi€ an 3:] usl' ] utas} z dnja 8 mfuca l99o r. o saboPądzic gminn'h (DŻ' U. z
200lI.Nr]42.poz']59IŻpóźn.an')ora7an.26uslav]zdhia29*''Fljnial994l'o
rachun]owÓści (j' D7.U' z200sI'Nr lj2. poŻ. L22] zpóźn zn') ztrądan. co naslępuie:

sl
cden pżepowadŻcn]a Óksosti inwentaĘYzacji Śkl5dników majątko\rch w Użędzie
MieiŚkin rv Ka]us7-],nie połoltoe sie ŻĆśpoly spjsoqt w nasrępująl1i- *La'i"l
1' Dla pŹ€prołldzcnia in*cnlaryzacji śmdkós ln'!łych:

- cltośĆiĆka l4algoŹatl
Tendoenda Joleta

- Derctkiewicz Tercsa
2' Dl' przeproładz€ni! inrv.ntaryzacji pozostllych środkós ( !ł.h 

^qDor!ź.ni./ 
|

1) aokalircwanych \' Uizę&ie Miejskim:

' s\'iątek wicsła\a
' oEbowska hłona

2) z]okaLizołanych * ochohiczych streach PoŻmych
- ltndeEnda Jolanta
- Dere&iewic z Teresa

3 ) 7l okaii zołanyc h *' ś\'icti icaĆh wiej skic h. śrłi etl icy socj olcr.peuiyc7ńej. k lu bach
sDortoqfch' urqoqiskach. sucjach u7dahianja NÓdV:

- Ptuol Ann!

- Ciabarezyk Pawel
3'Dl' pĘcproYadŻ.nia ins'cnl'ry2!0jj środkórv Dieni9żnvch ł kaśic. crkół. drukóY
śchlPgo.'r!chosnni', bal€ńalos

' crabowsk9 IWońa
_ hdrniga BEwĆ7yńska

.r'Db pżtlrorvadzen ia inł en la ryŻlcj i r' arioś ci njomatcriłlnycL i nraYnych:
Gadonska Beala

- Rosolowska Danula
_ Śwj4ekviesla\a

5. Dla pŹcpmsMżcni{ in{'.ntłxza.ji środkólr ht raclunktch baIkołych'
pozostalych lktyavół i plsysórv:

- ońboĘka lrvona
_ BrcwcŻ}irska'ladwiga

s2
l nvcntarvŻaĆj ę Dależy pi7.epntd zić $'g harno n oganr u Śan owiąccEo Żal aĆ7nik do

ś:]



Prd pŹystą'iąiem do ińMntar'Żfuji Pmwodniaący Komisji Inwe aryz&yjńei apoaa
6poly spBot z itrlrułc Ą inseDlaryz.)jfu ł)d.m plt tiumist Kah;i.;
z&ządzeniem Nr i7ll0 z dnia 27 pazdzemika żo lo I'

04

Wkonaie z'rŻądŻdia powieża się sk blikowi MiejŚkimu i PrŻ€MdliQą€nu Komhji

$5

ZaŹąda'e Whodzi w życic z dnien podję.ia
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