
ZAR24DZENIE

LUBUSKIEGO WOJEW6DZKIEGO INSPEKTORA

OCHRONY ROSLIN INASIENNICTWA

w Gorzowie Wlkp.

z dnia 2 grudnia 2021 r.

w sprawie powolania komisji inwentaryzacyinei Woiew6dzkiego lnspektoratu Ochrony RoSlin

i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp.

Na podstawie art. 26 ustawy o rachunkowoSci z dnia 29 wrzeSnia 1994r. (Dz. U. z 2021 t. poz.Zl7)

oraz na podstawie zarz4dzenia z dnia 28 paidziernika 2019 r. w sprawie ustalenia zasad (polityki)

rachunkowoSci w Wojew6dzkim Inspektoracie 0chrony RoSlin i Nasiennictwa w zwi4zku z S 10 ust 1 pkt.

9 Regulaminu Organizacyjnego Wojew6dzkiego Inspektoratu Ochrony Ro6lin i Nasiennictwa w Gorzowie

Wlkp. wydanego Zarz4dzeniem Lubuskiego wojew6dzkiego lnspektora ochrony RoSlin i Nasiennictlva

w Gorzowie Wlkp. z dnia 26 marca 2021 c. w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego

Wojew6dzkiego lnspektoratu Ochrony RoSlin i Nasiennictwa w Gorzowie Wlkp. zarz4dza siq, co nastqpuje:

S1.1 Powoluje siq komisrq inwentaryzacyjne w celu sprawnego i prawidlowego przeprowadzenia

inwentaryzacji.

2. W sklad komisji inwentaryzacyinei wchodz4:

1) Magdalena faszea - przewodnicz4cy,

2) Przemyslaw Drzymala - czlonek komisji.

S2. Prz ewodniczacy komisji inwentaryzacyjnei zobowiEzany.iest do:

1) sprawowania nadzoru nad przebiegiem i dokumentowaniem inwentarlzacji w celu zapewnienia

sprawnego i terminowego przeprowadzenia inwentaryzacji;

2) przeprowadzenia szkoleri i instrukta2u, przy wsp6ludziale gl6wnego ksiqgowego, czlonk6w

komisji i czlonk6w zespol6w spisowych;

3) obiqcie szczeg6lowq ewidencj4 i rozliczenie arkuszy spisowych,

4) pobranie wyja3nieri od os6b materialnie odpowiedzialnych, w przypadku wystepienia r6Znic

inwentaryzacyinych;

5) ustalenia pflyeyn powstania r6Znic inwentaDzacyjnych i wnioskowania w sprawie ich

rozliczenia;

6) sporz4dzenia sprawozdania z przygotowania, przebiegu i zakoriczenia czynnoSci

inwentaryzacyjnych.

S3. InwentaryzacjE na dzief 37.72.2021 r. nale2y objqi:

1) Srodki trwale;

2) Srodki trwale o charakterze wyposa2enia;

3) Srodki pieniq2ne.

54. Zespoly spisowe powoluje siq na okres od dnia 2 grudnia 2021 r. do dnia 20 styczr.ia2022 r., w kt6rym

to zobowiqzuje siQ je do przeprowadzenia spis6w wyUej wymienionych aktyw6w.



$5. Wykaz czlonk6w zespol6w spisowych powolanych do przeprowadzenia inwentaryzacii stanowi

zalEcznik nr 1 do niniejszego zarzqdzenia.

g6. Wykonanie zarz4dzenia powierza siq Gl6wnemu Ksiqgowemu Wojew6dzkiego lnspektoratu Ochrony

RoSlin i Nasiennictwa.

57. Zarz|dzenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania
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