Zarz^dzenie Nr 5/14
Dyrektora Mazowieckiego Zespolu Parkow Krajobrazowych
z dnia 10 pazdziernika 2014 r,
w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej
Na podstawie § 7 pkt 2 statutu Mazowieckiego Zespolu Parkow Krajobrazowych,
stanowi^cego zal^cznik do uchwaly Nr 201/2009 Sejmiku Wojewodztwa Mazowieckiego
zdnia 16 listopada 2009 r. w sprawie pol^czenia jednostek budzetowych i utworzenia
wojewodzkiej jednostki organizacyjnej pod nazw^ „Mazowiecki Zespol Parkow
Krajobrazowych" oraz nadania jej Statutu z pozn. zm. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 204, poz. 5837
oraz Dz. U. z 2010 r. Nr 57, poz. 835), w zwi^zku z przepisami ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 r. o rachunkowosci (tekst jednohty Dz.U. z 2013 r. poz. 330 z poz. zm.)
- zarz^dzam, co nast^puje:
§1Przeprowadzenie na dzien 31.12.2014 r. inwentaryzacji skladnikow maj^tkowych
w Mazowieckim Zespole Parkow Krajobrazowych z siedzib^ w Otwock ul. Sulkowskiego 11.
1. Powoiuj? komisj? inwentaryzacyjn^ w nast^puj^cym skladzie osobowym:
Przewodnicz^cy komisji
- Robert Belina
Czlonek komisji
- Beata Walus
- Radostaw D^browski
- Adam Dejnarowicz
2. Inwentaryzacji nalezy przeprowadzic w terminie od 21 pazdziernika 2014 r.
do 31 pazdziernika 2014r.
§2.
Zarz^dzam w szczegolnosci:
1. Przeprowadzenie inwentaryzacji wedlug:
a) rodzaju: roczna,
b) metody: spis z natury, weryfikacja
c) technika: tradycyjna.
2. Obj^cie inwentaryzacji nast^puj^cych skladnikow maj^tkowych:
a) srodki trwate
b) pozostate srodki trwale
c) srodki niskocenne
d) wartosci niematerialnych i prawnych
§3.
Arkusze spisowe pobierze przewodnicz^cy komisji inwentaryzacyjnej w sekretariacie MZPK,
w terminie do dnia 21 pazdziernika 2014 r.
§4.
Zobowi^zuji komisje do:
1. przeprowadzenia
inwentaryzacji przy czynnym udziale osob
odpowiedzialnych,
2. przestrzeganie ogolnie obowi^zuj^cych przepisow o inwentaryzacji

materialnie

3. dokonania zestawienia zbiorczego oddzielnie dla srodkow trwalych, wyposazenia,
srodkow niskocennych i wartosci niematerialnych i prawnych.
4. przekazania wszystkich arkuszy spisowych wraz z zestawieniem zbiorczym
glownemu ksi^gowemu w celu rozhczenia inwentaryzacji
§5.
Czlonkow komisji czyni^ odpowiedzialnymi za wlasciwe,
przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.

dokladne,

rzetelne

§6.
Zobowi^zuje glownego ksi^gowego do przeszkolenia komisji inwentaryzacyjnej, w skladzie
wymienionym w § 1 zarzqdzenia, w dniu 21.10.2014 .
§ 7.
Wykonanie zarz^dzenia powierzam glownemu ksi^gowemu.
§8.
Zarz^dzenie obowi^zuje z dniem podpisania.
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