
Zarządzenie Nr 1/05

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie

z dnia 3 stycznia 2005 roku

w sprawie wprowadzenia Aneksu do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego
Funduszu  Świadczeń  Socjalnych  w  Powiatowym  Inspektoracie  Nadzoru  Budowlanego
w Staszowie

§1

        Na podstawie Art.10 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z  dnia 4
marca 1994 roku  Dz. U. z 1996r. nr 70, poz.335 z późn. zmianami, wprowadzam Aneks Nr1
do Regulaminu Gospodarowania Środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych w
Powiatowym Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie

§2

Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania



Zarządzenie Nr 2/2005

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 10.12.2005 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

             Na  podstawie  art.26  ust.1  pkt  1  i  ust.2  ustawy z  dnia  29  września  1994  roku  o
rachunkowości  /Dz.U.Nr.121,  Poz.591  z  późniejszymi  zmianami/  oraz  §10  Instrukcji  w  sprawie
gospodarki  środkami  rzeczowymi,  wprowadzonej  Zarządzeniem  Nr1  Powiatowego  Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 5 lipca 2004 roku.
Zarządzam co następuje:

§1
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1/Przewodniczący Komisji -ElŜbieta Majewska    -  inspektor nadzoru budowlanego
2/Członek Komisji              -Grzegorz Klimek       - inspektor nadzoru budowlanego
3/Członek Komisji              -Grzegorz Strzała       - inspektor nadzoru budowlanego

§2
Zadaniem komisji jest przeprowadzenie:
1/ w terminie do 15 stycznia 2006 roku inwentaryzacji rocznej środków trwałych i wyposaŜenia
znajdującego się w posiadaniu Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie na
dzień 31 grudnia 2005 roku

2/inwentaryzacji rocznej wartości niematerialnych i prawnych znajdujących się w posiadaniu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie na dzień 31 grudnia 2005 roku

3/ inwentaryzacji rocznej znaczków pocztowych w Powiatowym Inspektoracie Nadzoru
Budowlanego w Staszowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku,

4/inwentaryzacji rocznej zapasu paliwa w samochodzie słuŜbowym posiadanym przez Powiatowy
Inspektorat Nadzoru   Budowlanego w Staszowie wg stanu na dzień 31 grudnia 2005 roku,

- w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§3
Zobowiązuję komisję do:
1/ powiadomienia osób materialnie odpowiedzialnych o terminie wykonywania swoich czynności,
celem umoŜliwienia ich uczestnictwa w pracach przy przeprowadzaniu inwentaryzacji,

2/ rozdzielenia w naturze i spisie składników majątkowych pełnowartościowych, zbędnych,
przestarzałych, uszkodzonych itp.,

3/ przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej Głównemu Księgowemu w terminie 7 dni
po jej zakończeniu.

§4
Członków komisji czynię odpowiedzialnych za właściwe, dokładne, rzetelne przeprowadzenie
inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Otrzymują do wykonania:
1/ElŜbieta Majewska
2/Grzegorz Klimek
3/Grzegorz Strzała

Otrzymują do wiadomości:
1/Osoba materialnie odpowiedzialna
   - Dorota Staneta – Główny Księgowy       
                                                           



Zarządzenie Nr 3/2005

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 10.12.2005 roku
w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

             Na podstawie art.26 ust.1 pkt 1 i ust.2 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o
rachunkowości  /Dz.U.Nr.121,  Poz.591  z  późniejszymi  zmianami/  oraz  §7  Instrukcji  w
sprawie gospodarki środkami rzeczowymi, wprowadzonej Zarządzeniem Nr 1 Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 5 lipca 2004 roku.
Zarządzam co następuje:

§1
Powołuję Komisję Likwidacyjną w składzie:
1/mgr ElŜbieta Majewska          -  przewodnicząca
2/mgr inŜ. Grzegorz Klimek     -  członek 
3/mgr inŜ.Grzegorz Strzała       -  członek 

§2
Zadaniem komisji jest:

1/ przeprowadzenie lustracji niepełnowartościowych, zbędnych, przestarzałych,
uszkodzonych składników majątkowych będących na wyposaŜeniu Powiatowego
Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie,

2/ ocena zuŜycia, zniszczenia i przydatności do dalszego uŜytkowania składników
majątkowych Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

§3
Zobowiązuję komisję do:
1/powiadomienia osób materialnie odpowiedzialnych o terminie wykonywania swoich
czynności, celem umoŜliwienia ich uczestnictwa w pracach przy przeprowadzaniu
likwidacji środków,,

2/przekazania protokołu likwidacji środków majątkowych będących na wyposaŜeniu
Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie głównemu księgowemu w
terminie 7 dni po jej zakończeniu.

§4
Członków komisji czynię odpowiedzialnych za właściwe przeprowadzenie czynności
likwidacyjnych.

§5
Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania.

Otrzymują do wykonania:
1/ElŜbieta Majewska
2/Grzegorz Klimek
3/Grzegorz Strzała

Otrzymują do wiadomości:
1/Osoba materialnie odpowiedzialna
   - Dorota Staneta – Główny Księgowy   


