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Zarzgdzenie nr 20/2015 

Kierownika Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Rybniku 

z dnia 04.12.2015 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w PCPR w Rybniku w 2015 roku. 

Na podstawie art. § 9 pkt. 1 Regulaminu organizacyjnego PCPR 

w Rybniku przyjctego Uchwala Nr 157/XIX/15 Zarzldu Powiatu Rybnickiego z dnia 26.11.2015r. 

w zwilzku z art. 26 i 27 ustawy z 29 vvrzegnia 1994r. o rachunkowoki (Dz. U. nr 121, poz. 591 z p&n. zm.) 

- zarzqdzam: 

§1 

Przeprowadzenie pelnej inwentaryzacji skladnikow majgtkowych w PCPR w Rybniku w terminie od dnia 

04.12.2015r. do dnia 15.01.2016r. wg rocznego planu inwentaryzacji majgtku PCPR w Rybniku 

§2 

Nakazuje wstrzymanie zakupOw inwentaryzowanych skladnikow majqtkowych na czas trwania spisu. 

§3 

Powolujc Komisjc Inwentaryzacyjnq w skladzie : 

1. przewodnicmcy- Ewelina Kozielska 

2. czlonek- Katarzyna Nawrat 

3. czlonek- Michalina Swidergal 

§4 

Zobowiqzujc Glownego Ksiegowego oraz Przewodniczvego Komisji Inwentaryzacyjnej do 

przeprowadzenia instrukta2u i szkolenia czfonkow Komisji Inwentaryzacyjnej. 

§5 

Zobowiazuje pracownikOw Dzialu Finansowo -Ksicgowego do prawidlowego i terminowego dokonania 

wyceny inwentaryzowanych skladnikow majqtku oraz ustalenia rotnic inwentaryzacyjnych. 

§6 

Zobowiqzujc Przewodnicz4cego Komisji Inwentaryzacyjnej do weryfikacji rotnic inwentaryzacyjnych, 

sporqdzenia protokolu w sprawie przyczyn powstania roZnic inwentaryzacyjnych, przedstawienia 

wnioskOw dotyczqcych ich rozliczenia, a take sporzcidzenia sprawozdania z przebiegu inwentaryzacji, 



skanie akceptacji GlOwnego Ksiggowego i przedstawienia ich do zatwierdzenia Kierownikowi PCPR 

wyznaczonym terminie. 

§ 8  

Szczegolowe zasady, tryb przeprowadzania i rozliczania inwentaryzacji okregla Instrukcja Wewnctrzna w 

sprawie inwentaryzacji skladnikow majatkowych w PCPR w Rybniku. 

§ 9  

Zobowiazuje GlOwnego ksicgowego do ujgcia roZnic inwentaryzacyjnych w ksiegach rachunkowych 

danego roku. 

§ 10 

Nadzor nad wykonaniem niniejszego zarmdzenia powierzam Glownemu Ksicgowemu. 

§ 11 

Wykonanie niniejszego zarzadzenia powierzam Przewodnicmcemu Komisji Inwentaryzacyjnej. 

§ 12 

Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 
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