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Zarz4dzenie nr .hl.4Q4 7

Wielkopolskiego \iloj ew6dzkiego Inspektora Ochrony RoSlin i Nasiennictwa

z dnia 1 kwietnia 2014 roku
wsprawiepowolaniaKomisjids.GospodarkiMaj4tkowej

Na podstawie $10 pkt. 6 Regulaminu organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu ochrony

RoSlin i Nasiennici*a w Poinaniu, zatwierdzonego przezWojewodq Wielkopolskiego w dniu

5.12.2013 r. oraz rczporzqdzenia Rady Ministr6w z dnia2I maia 2010 r. (Dz. u. Nr. 114'

poz. 761) w sprawie^okreslenia sposobu i trybu gospodarowania skladnikami rzeczowymi

maj4tku ruchomego, w kt6ry wypoiaZone s4 jednostki budZetowe, zarzqdzam co nastgpuje:

s1

powolujg stal4 Komisjg ds. Gospodarki MajEtkowej w Wojew6dzkim Inspektoracie Ochrony

RoSlin i Nasiennictwa w Poznaniu w skladzie:

Przewo dni czqcy - Katarzy na Malacho wska

Z-caPrzewodniczqcego - Anna Czaja

Czlonek - Jadwiga SzYPulska

CzNonek- Ilona KostrzYf ska

Czlonek - Kinga Loldzin
Cztronek - Aleksandr a Ztrawska
Czlonek - Joanna Madaj
Czlonek - Joanna Karczewska
Czlonek - N'ukasz Wuj czak

CzLonek- Andrzej Zalewski

$2

Zadatiem Komisji jest bezpoSredni nadz6r nad gospodark4 maj4tkow4 jednostki oraz

prowadzenie niezb g dny eh dzia\ah w tym zakre s ie'

W szczeg6lnoSci dzialarria te doty czq:

1. Przygotowywania i prowadzenia wewnqtrznych kontroli stan6w maj4tkowych, w tym

czynno Sci zwiqzany ch z inwentar yzacjq"

2. Sporzqdzana wyceny skladnik6w rzeczorych w przypadkach, gdy taka wycena jest

konieczna.
3. przeprowadzania oceny przydatno6ci skladnik6w rzeczolvych pod kQtem ich dalszego

u2ytkowania.
4 . Or ganizowania sptzeduZy 

" 
ptzetat g6w .

5 . Orfarizowani a likwi dacj i skladnik6w rue czovty ch'

O. ,",';j'"fr obowi4zk6w i czynnosci w zakresie gospodarowania mieniem, powierzonycltptzez

kierownika jednostki.

Komisja wykonuje poszczeg6lne czynnosci w zespolachlicz4cych co najmniej 3 osoby, przy

czymw pracy ,"rpoi., kazdorazowo uczestniczy przewodficzqcy komisji lub jego zastqpca.

W'p.rypudku okresowej inwentaryzacji, Wojew6dzki Inspektor dodatkowo powoluje do

Komisji pracownik6w oddzial6w i delegatur.



$3

Wyrnienione wyZej zadanta powinny byi wykonywane zgodnie z obowi1zuj4cymi
pro cedurami wewngtrznymi j edno stki, j akimi s4 :

- instrukcja obiegu i kontroli dokument6w,
- instrukcj a inw entary zacyjna,
- zasady okreSlaj4ce spos6b i tryb gospodarowania skladnikami rzeczorymi maj4tku
ruchomego wjednostce.

s4

Zarz4dzenie wchodzi w Zycie z dniem podpisania.

Traci moc Zarzqdzenie nr 4l20ll z dnia2l marca2}ll r. w sprawie powolania stalej komisji
ds. racjonalnego gospodarowania maj4tkiem ruehomym dzialajqcej w WIORiN Poznan.


