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ZARZĄDZENIE NR 219.2021 

BURMISTRZA MIASTA I GMINY W KUNOWIE 

z dnia 13 grudnia 2021 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku 

Dużym, prowadzonej przez osobę fizyczną Panią Urszulę Pasternak oraz powołania komisji 

inwentaryzacyjnej 

Na podstawie art. 26 ust. 4 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 217), art. 30 ust. 2 pkt 3 i art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.  o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 1372 i 1834), w związku z § 3 porozumienia w sprawie warunków przejęcia Szkoły Podstawowej im. 

Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym z dnia 13 grudnia 2021 r. zarządzam co następuje: 

§ 1. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji mienia gminnego oraz mienia ruchomego służącego do 

przeprowadzenia procesu edukacyjnego w Szkole Podstawowej im. Stanisława Staszica w Nietulisku Dużym 

w okresie od 13 grudnia 2021 r. do 17 grudnia 2021 r. 

2. Do  przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie: 

1) Anna Borek – przewodniczący - przedstawiciel gminy Kunów, 

2) Monika Świercz– członek - przedstawiciel gminy Kunów, 

3) Anna Karbowniczek - członek - przedstawiciel gminy Kunów, 

4) Anita Gawron - członek - przedstawiciel gminy Kunów, 

5) Urszula Pasternak – osoba fizyczna prowadząca Szkołę Podstawową im. Stanisława Staszica w Nietulisku 

Dużym. 

3. Udział w pracach komisji wykonywany jest w godzinach pracy i nie będzie dodatkowo płatny. 

§ 2. Do zadań komisji należy: 

1) przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury według stanu na dzień 30 listopada 2021 r. 

2) przekazanie rozliczonych arkuszy inwentaryzacyjnych do dnia 22 grudnia 2021 r. 

3) sporządzenie protokołu zdawczo – odbiorczego do dnia 30 grudnia 2021 r. 

§ 3. Ubytki oraz zwiększenia stanu wynikające z inwentaryzacji po dniu 1 grudnia 2021 r. będą 

wykazywane przez Przekazującego szkołę do Gminy na bieżąco do 30 grudnia 2021 r. 

§ 4. Komisja inwentaryzacyjna dokona w terminie od 27 grudnia 2021 r. do 30 grudnia 2021 r. aktualizacji 

stanu majątku. 

§ 5. Dokumenty z przeprowadzonej inwentaryzacji wraz z protokołem należy przedłożyć w Referacie 

Finansowym w terminie do 30 grudnia 2021 r. 

§ 6. Nadzór nad inwentaryzacją sprawuje przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Skarbnik Gminy. 

§ 7. Komisja ulega rozwiązaniu po dokonaniu czynności dla niej przewidzianych i zatwierdzonych przez 

Burmistrza Miasta i Gminy w Kunowie. 
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§ 8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

   

Burmistrz Miasta i Gminy 
w Kunowie 

 
 

Lech Łodej 

 


