
ZARZĄDZENIE NR VII/186/2015
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE

z dnia 1 października 2015 r.

w sprawie zmiany Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z dnia 31 grudnia 2009r dotyczącego 
wprowadzenia do stosowania wewnętrznej instrukcji inwentaryzacyjnej w jednostce Urząd Miejski 
w Orzeszu zmienianego Zarządzeniem nr 88/2011 z 12.09.2011r.,  106/2011 z 28.10.2011r., 128/2012 

z 19.10.2012r. 170/2013 z 10.12.2013r. oraz VII/6/2014 z 11.12.2014r.

Na podstawie art.30 ust.1, art.33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. z 2013r. 

poz.594 ze zm.) art.26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2013r. poz.330 ze zm) oraz 

rozporządzenia Ministra Finansów dnia 5 lipca 2010 r.w sprawie szczególnych zasad rachunkowości oraz planów 

kont dla budżetu państwa, budżetów jednostek samorządu terytorialnego, jednostek budżetowych, samorządowych 

zakładów budżetowych, państwowych funduszy celowych oraz państwowych jednostek budżetowych mających 

siedzibę poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej ( Dz.U. Nr 128 poz.861ze zm.).

Zarządzam co następuje

§ 1. W wewnętrznej Instrukcji Inwentaryzacyjnej stanowiącej załącznik nr 1 do Zarządzenia Burmistrza Miasta 
Orzesze Nr 142/09 z dnia 31 grudnia 2009r. § 8 otrzymuje brzmienie: "§ 8 Uznaje się, że lokalizacja obiektów  i 
znajdujących się w nich majątku objętego instrukcją inwentaryzacyjną znajdują się na terenie strzeżonym, 
monitorowanym i są zabezpieczone w sposób wykluczający możliwość kradzieży i uszkodzenia poprzez szereg 
zabezpieczeń określonych w obowiązującej Polityce Bezpieczeństwa Informacji."

§ 2. Załącznik nr 3 do Zarządzenia Burmistrza Miasta Orzesze Nr 142/09 z dnia 31 grudnia 2009r. określający składy 
członków zespołów spisowych do przeprowadzania inwentaryzacji rocznych otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem 
nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi.

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 grudnia 2015r.

 

Burmistrz Miasta

inż. Mirosław Blaski
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Załącznik do Zarządzenia Nr VII/186/2015
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 1 października 2015 r.

Składy członków zespołów spisowych

Zespół Zakres spisu 

Katarzyna Loska
Justyna Zdzieblik

- czeki i papiery wartościowe
- druki ścisłego zarachowania
- gwarancje bankowe i ubezpieczeniowe
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