
Zarządzenie Nr 1/2007
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie

z dnia 18 czerwca 2007 roku

w  sprawie  wprowadzenia  Aneksu   do  Regulaminu  Organizacyjnego  Powiatowego

Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

                                                                   § 1

                 Na podstawie art.86 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo budowlane

j.t.Dz.U.2006r.  Nr  156  poz.1118  -  wprowadzam  Aneks  Nr  1  do  Regulaminu

Organizacyjnego  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Staszowie

zatwierdzonego  Zarządzeniem  Nr  2/2004  Powiatowego  Inspektora  Nadzoru

Budowlanego w Staszowie z dnia 30 grudnia 2004 roku.

§ 2

Aneks wchodzi w Ŝycie z dniem 1 lipca 2007 roku.



Zarządzenie Nr 2/2007                                            

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 12.11.2007 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na  podstawie  art.  26  ustawy  o  rachunkowości  z  dnia  29  września  1994  roku
/j.t.Dz.U.z 2002 r.Nr.76, Poz.694 z późniejszymi zmianami/ oraz §10 Instrukcji w sprawie
gospodarowania  środkami  rzeczowymi,  wprowadzonej  Zarządzeniem Nr1  Powiatowego
Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 5 lipca 2004 roku.
Zarządzam co następuje:

§1
Do przeprowadzenia spisu z natury powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: 
1/Przewodniczący Komisji  - Sylwia Szczur             - referent ds. administracyjno-biurowych
2/Członek Komisji               - Elżbieta Majewska     - inspektor nadzoru budowlanego
3/Członek Komisji               - Urszula Górniak         - referent ds. budownictwa, referent ds.
nadzoru budowlanego

§2
Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie:
1/ w terminie do 15 stycznia 2008 roku rocznej inwentaryzacji majątku jednostki. Majątek
rzeczowy  (środki  trwałe,  pozostałe  środki  trwałe,  wyposażenie  znajdujące   się  w
posiadaniu  Powiatowego  Inspektoratu  Nadzoru  Budowlanego  w  Staszowie)
inwentaryzowane będą w formie spisu z natury,

2/ inwentaryzacji wartości niematerialnych i prawnych,
3/ inwentaryzacji znaczków pocztowych 
4/ inwentaryzacji zapasu paliwa w samochodzie służbowym.

§3
Inwentaryzacja przeprowadzona będzie w okresie od 2 stycznia 2008 roku do 15 stycznia
2008 roku.

Czas trwania spisu z natury: od 2 stycznia 2008 roku do 8 stycznia 2008 roku.

- w obecności osób materialnie odpowiedzialnych.

§4
Zobowiązuję Komisję do:
1/powiadomienia  osób  materialnie  odpowiedzialnych  o  terminie  wykonywania  swoich
czynności,  celem  umożliwienia  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.

§5
Osoby powołane na  członków Komisji  czynię odpowiedzialnych za właściwe,  dokładne,
rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wykonania:
1/Sylwia Szczur
2/Elżbieta Majewska



3/Urszula Górniak

Otrzymują do wiadomości:
1/Osoba materialnie odpowiedzialna

– Dorota Staneta –     Główny Księgowy

–


