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Zarządzenie nr 11/2020/2021

Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Izbicy Kujawskiej

z dnia 30 listopada 2020 r.

w sprawie powołania Zespołu spisowego oraz przeprowadzenia inwentaryzacji okresowej
składników majątkowych w Szkole Podstawowej Nr 1 w Izbicy Kujawskiej

Na podstawie:

1. Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 351 z późn. zm.);
2. Zarządzenia Nr 4/2020 z dnia 23 listopada 2020 r. Kierownika Centrum Usług Wspólnych w Izbicy Kujawskiej.

Dyrektor szkoły – zarządza:

§ 1

1. Przeprowadzenie w placówce okresowej inwentaryzacji składników majątku szkolnego
oraz zbiorów bibliotecznych.
2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie do 31.12.2020 r. zgodnie z instrukcją
inwentaryzacyjną i ustalonym szczegółowym harmonogramem.

§ 2

1. W celu przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych szkoły na podstawie spisu
z natury: materiałów, wyposażenia, majątku rzeczowego, środków trwałych i innych powołuję
Zespół spisowy w składzie:

1) Łojewska Beata – przewodnicząca zespołu;
2) Koralewska Elżbieta – członek zespołu;
3) Wojciechowska Dorota – członek zespołu;
4) Wiśniewska Elżbieta – członek zespołu;
5) Andrzejewska Barbara – członek zespołu;
6) Mielczarek Justyna – członek zespołu;
7) Krempczyński Tadeusz – członek zespołu.

§ 3

1. Przewodniczącą Zespołu spisowego zobowiązuję przed rozpoczęciem spisu z natury
do przeprowadzić prac przygotowawczych do inwentaryzacji, do których należą m.in.:

a) sprawdzenie, czy zostały oznakowane wszystkie składniki majątku inwentaryzowane w formie
spisu z natury;

b) przeprowadzenie składników majątku zniszczonych, bezużytecznych placówce;
c) przeprowadzenie wszelkich uzgodnień dotyczących spisu z natury z dyrektorem szkoły:

harmonogramu prac, przeprowadzenia szkolenia członków zespołu spisowego, przeprowadzenie
spisu z natury przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych, pobrania arkuszy
spisowych z CUWw Izbicy Kuj., przygotowanie arkuszy (wersja drukowana i elektroniczna)w
uzgodnieniu z CUW w Izbicy Kujawskiej.
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§ 4

1. Osoby powołane do Zespołu spisowego ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe, rzetelne,
zgodne ze stanem faktycznym i przepisami prawa przeprowadzenie spisu z natury.

2. Nauczyciele i pracownicy szkoły sprawujący opiekę nad określonym mieniem zobowiązani
są do: współpracy z członkami Zespołu spisowego, osobistej obecności przy przeprowadzaniu spisu,
udzielaniu rzetelnych i pełnych informacji.

§ 5

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Elżbieta Bąk
Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 1
im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

w Izbicy Kujawskiej

…………………………………………………………………
data: 30 listopada 2020 r.


