
Zarzqdzenie ur !.Szo

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca
1990 roku o samorzqdzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z p62n. zm.)
w zwiqzku z arl. 4, aft. 26 i an. 27 ustawy z dnia 29 wrze6nia 1994 roku
o rachunkowoSci (t. j. Dz. U.22019 r. poz. 351),

zarzqdzam, co nastgpuje :
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Powolad Zespoty Spisowe w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka - Leszczyny
zgodnie z zalqcznikiem do niniejszego Zazqdzenia oraz lnstrukcji lnwentaryzacyjnej
bgdqcej zalqcznikiem do Zarzqdzenia nr 520114 Burmistza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 pa2dziernika 2014 roku w sprawie instrukcji
inwentaryzacyjnej w Uzgdzie Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny oraz
zalqcznikiem do Zarzqdzenia Nr 343/10 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-
Leszczyny z dnia 26 pa2dziernika 2010 roku w sprawie wprowadzenia lnstrukcji
gospodarki pozostalym majqtkiem trwalym ujqtym w pozabilansowej ewidencji
ilo6ciowej i zasad odpowiedzialnoSci za powierzone mienie w Uzqdzie, jednostkach
Ochotniczych Strazy Pozarnych oraz w siedzibach jednostek pomocniczych Gminy
i Miasta Czerwionka - Leszczyny (z p62niejszymi zmianami).
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Zarzqdzenie wchodzi w 2ycie z dniem wydania
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Powolanie Zespol6w Spisowych

sl
W sklad Zespolow Spisowych powolujg nastgpujqce osoby:

Lp. Nazwisko i imig Funkcja w zespole

. spisowym

przewodniczqcy1 Szombara Aleksandra

Kondzielnik Magdalena czlonek

Pala Lukasz czlonek

t sbwik tvtarc;

zalqcznik do zaaqazenia nr .-h.l-Tlzo
Burmistza Gminy i iliasta
Czerwioj (a-Leszczyny
z dnia Ala pardziemika 2020 roku

Pole spisowe

Srodki truale znajdujqce sig na terenie
niestrzezonym, bedqce w dyspozycji :

- Wydzialu Organizacyjnego,
- Mrldzialu Zazqdzania Kryzysowego
i Ochrony Srodowiska,

Srodki trwale, znajdujqce siq na
terenie niestzezonym, bedece
w dyspozycji pozostalych Wydzial6w,
magazyny

Srodki trwale, znajdujqce siq na
terenie niestze2onym, bgdqce
w dyspozycji V[dzialu Mienia
i Geodezji

Uwagi

przewodniczqcy

Starok Grazyna

3 Szymala Beata

Gawlik Katazyna

Minkus Mateusz

czlonek

czlonek

czlonek

przewodniczqcy - sprzet u2yczony,
druki Scislego zarachowania

czlonek

W przypadku nieobecno6ci osoby wchodzqcej w sklad kt6rego6 z Zespolow
Spisowych jego obowiqzki pzejmuje: Bielas Anna, Gamza Justyna, Mazur Kalarzyna,
Pala lwona, Mich Leszek, KieS Michal.

Obszar pola spisowego wskazuje Naczelnik Vlrldzialu.
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Uprawnienia i obowiqzki Zespolow Spisowych okreSla lnstrukcja inwentaryzacyjna,
kt6ra stanowi zalqcznik do Zarzqdzenia Nr 520/14 Burmistrza Gminy i Miasta
Czerwionka-Leszczyny z dnia 31 pa2dzie'nika 20't4 roku otaz zalqcznik do
Zarzqdzenia Nr 343/10 Burmistza Gminy i Miasta Czerwionka-Leszczyny z dnia
26 pa2dziernika 2010 roku w sprawie wprowadzenia lnstrukcji gospodarki pozostalym
majEtkiem trwalym ujqtym w pozabilansowe.i ewidencji iloSciowej i zasad
odpowiedzialno6ci za powierzone mienie w Urzqdzie, jednostkach Ochotniczych
Strazy Pozarnych oraz w siedzibach jednostek pomocniczych Gminy i Miasta
Czenarionka - Leszczyny (z p62nie)szymi zmianami).
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