Zarządzenie Nr 31/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach
z dnia 04 listopada 2019 roku
w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Michałowicach
Na podstawie art.39 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004r. Nr 256 poz. 2572 z późn.
zm.) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej dla Zespołu Szkół w Michałowicach stanowiącej załącznik do Zarządzenia Nr
26/2013 Dyrektora Zespołu Szkół w Michałowicach z dnia 31 grudnia 2013 roku w sprawie wprowadzenia w życie instrukcji
inwentaryzacyjnej, zarządzam co następuje:

§1
Przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji droga spisu z natury w Szkole Podstawowej im. Jana
Pawła II w Michałowicach, polegającej na ustaleniu stanu rzeczywistego części składników
majątkowych, tj.:
1) Inwentaryzacji ilościowej
2) Inwentaryzacji ilościowo – wartościowej.
§2
Osobą materialnie odpowiedzialną jest Dyrektor szkoły.
§3
1. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.
2. Inwentaryzację należy rozpocząć 12.11.2019 r , a zakończyć 15.01.2020 r.
3. Powołuję Komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1) XXXX – przewodniczący
2) XXXXXX – członek
3) XXXXXX– członek
4. Przewodniczący zespołu i członkowie komisji inwentaryzacyjnej zostaną powołani przez
dyrektora szkoły spośród pracowników szkoły w piśmie stanowiącym załącznik do
niniejszego zarządzenia.
5. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą odpowiedzialność za właściwe i
zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.
6. Arkusze spisowe wydaje się przewodniczącemu zespołu spisowego.
§4
Końcowym rozliczeniem inwentaryzacji jest sporządzenie protokołu z rozliczenia wyników
inwentaryzacji, który zatwierdza Dyrektor.
§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania

Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 31/2019
Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Michałowicach
z dnia 04 listopada 2019 roku
w sprawie powołania Komisji inwentaryzacyjnej w Szkole Podstawowej w Michałowicach

Niniejszym powołuje się komisję inwentaryzacyjną w składzie:
1) Dorota Klee- Adamowicz – przewodnicząca
2) Paweł Lubryczyński – członek
3) Anna Korbut – członek

Michałowice, 07.11.2019 r.

Zapoznałam się/ Zapoznałem się:
1. ……………………………..
2. …………………………….
3. ……………………………..

