ZARZĄDZENIE NR 64.2021
STAROSTY OPATOWSKIEGO
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Opatowie
Na podstawie art. 34 ust. 1, art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym
(Dz. U. z 2020 r. poz. 920 oraz z 2021 r. poz. 1038), art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz.U. z 202 lr. poz. 217), § 13 zarządzenia Nr 49.2011 Starosty Opatowskiego z dnia
30 września 2011 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym,
inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym
w Opatowie” zmienionego zarządzeniem Nr 45.2013 Starosty Opatowskiego z dnia 20 listopada 201 j r.,
zarządza się, co następuje:
§ 1. 1. Powołuje się Komisję inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym:
1) przewodniczący Komisji - Marek Gołasa;
2) członkowie Komisji:
- Daniel Lasak,
- Paweł Łodej.
2. Osoby powołane na członków zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz
zgodne zobowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji w terminie do dnia 22 października
2021 r.
§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 11 czerwca 2021 r. metodą spisu z natury.
§ 3. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe: środki trwałe będące własnością
innych jednostek tj. Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
§ 4. Arkusze spisowe pobierze przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej w Wydziale Finansowym
w terminie do dnia 11 października 2021 roku.
§ 5. Zobowiązuję komisję do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych;
2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania
określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej;
3) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji;
4) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego w terminie pięciu dni
po zakończeniu spisu.
§ 6. Członkowie komisji odpowiedzialni są za właściwe, dokładne i rzetelne przeprowadzenie
inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
§ 7. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji.
§ 8. Nadzór nad prawidłowym wykonaniem powierza się Skarbnikowi Powiatu.
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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Uzasadnienie
W związku ze zniesieniem Ministerstwa Cyfryzacji składniki majątkowe zniesionego ministerstwa, na
podstawie Zarządzenia nr 35 Prezesa Rady Ministrów z 8 kwietnia 2021 r., stały się składnikami majątkowymi
Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Zgodnie z art. 26 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. poz. 217)
konieczne jest przeprowadzenie inwentaryzacji powierzonych środków trwałych będących własnością innych
jednostek.
Sporządził:
Wydział Finansowy
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