
Zarządzenie Nr 1/2009

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 09.11.2009 roku

w sprawie powołania Komisji Likwidacyjnej

Na podstawie §7 Instrukcji  gospodarowania  środkami rzeczowymi  w Powiatowym

Inspektoracie  Nadzoru  Budowlanego  w  Staszowie,  stanowiącej  załącznik  Nr  1  do

Zarządzenia Nr 1/08 Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 5

maja 2008 roku zarządzam co następuje:

§1

Powołuję Komisję Likwidacyjną wyposażenia nie nadającego się do użytkowania w składzie:

1/ Pan Grzegorz Klimek         -  Przewodniczący Komisji 

2/ Pani Elżbieta Majewska     -  Członek Komisji 

3/ Pani Urszula Górniak         -  Członek Komisji

§2

Zadaniem komisji jest:

1/sprawdzenie  wyposażenia  pod  względem  przydatności  do  użytkowania,  wydzielenie

zniszczonego,  przestarzałego  oraz  uszkodzonego  oraz  ustalenie,  które  wyposażenie

kwalifikuje się do likwidacji i fizycznego zniszczenia,

2/przeprowadzenie  likwidacji w terminie do dnia 17 listopada 2009 roku.

§3

Z  czynności  likwidacji  Komisja  Likwidacyjna  sporządza  protokół  z

wyszczególnieniem  wartości  wyposażenia,  który  po  zatwierdzeniu  przez  Powiatowego

Inspektora Nadzoru Budowlanego stanowi podstawę do dokonania odpowiednich odpisów w

ewidencji księgowej i książkach inwentarzowych.

§4

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu powołanej komisji.

§5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Zarządzenie Nr 2/2009 

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie

z dnia 12 listopada 2009 roku

w  sprawie  wprowadzenia  Aneksu  do  Regulaminu  przyznawania  nagród  w  Powiatowym

Inspektoracie Nadzoru Budowlanego w Staszowie.

Na podstawie art.93 ustawy z dnia 21 listopada 2008 roku o służbie cywilnej (Dz.U. z

2008r. Nr 227, poz.1505), art. 2 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku Kodeks pracy Dz.U. z

1998r. Nr 21, poz.94 z późniejszymi zmianami) zarządza się co następuje:

§1

Wprowadza  się  Aneks  do  Regulaminu  przyznawania  nagród  stanowiący  Załącznik

Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§2

Wykonanie zarządzenia powierza się głównemu księgowemu.

§3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



Zarządzenie Nr 3/2009     
                                       

Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Staszowie z dnia 23.12.2009
roku

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie  art.  26  ust.1  ustawy  o  rachunkowości  z  dnia  29  września  1994
roku /Dz.U. z 2009r. Nr 152, Poz. 1223 j.t. z późniejszymi zmianami/ oraz §10 Instrukcji w
sprawie  gospodarowania  środkami  rzeczowymi,  wprowadzonej  Zarządzeniem  Nr  1/08
Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego                           w Staszowie    z dnia 5
maja 2008 roku, zarządzam co następuje:

§1

Do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych powołuję Komisję
Inwentaryzacyjną w składzie osobowym: 

1)  Przewodniczący Komisji  -  Grzegorz Klimek         - starszy inspektor nadzoru
budowlanego

2)  Członek Komisji               -  Elżbieta Majewska      - inspektor nadzoru budowlanego
3)  Członek Komisji               -  Urszula Górniak          - inspektor

§2

Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury według stanu na dzień 31
grudnia 2009 roku.

§3

Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:

1) środki trwałe 
2) pozostałe środki trwałe, wyposażenie,
3) wartości niematerialne i prawne,
4) znaczki pocztowe,
5) środki ochrony osobistej, odzież ochronna 
6) paliwo w zbiorniku samochodu służbowego

w  terminie  do  dnia  15  stycznia  2010   roku  w  obecności  osób  materialnie
odpowiedzialnych.

§4

Inwentaryzację  składników majątku wymienionych w §3 pkt  3  należy przeprowadzić  w
drodze porównania                      z danymi z ewidencji księgowej.

§5
Zobowiązuję Komisję do:



1)    przeprowadzenia  inwentaryzacji  przy  czynnym  udziale  osób  materialnie
odpowiedzialnych,
2)   przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji,
3)   sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
4)  przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do wydziału finansowego

w terminie 7 dni po  zakończeniu spisu.

§6

Członków  Komisji  czynię  odpowiedzialnych  za  właściwe,  dokładne,  rzetelne
przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie ze stanem faktycznym.

§7

Wykonanie zarządzenia powierzam Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej.

§8

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wykonania:
…………………………………………

…………………………………………

…………………………………………
               ( podpis komisji)

Otrzymują do wiadomości:
osoba materialnie odpowiedzialna

………………………………………


