
ZARZĄDZENIE NR 40/2020 
STAROSTY SIEDLECKIEGO 

z dnia 26 sierpnia 2020 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i likwidacji majątku Zespołu Szkół 
Ponadpodstawowych w Mordach oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej 

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (t.j. Dz.U. 
2019 poz. 351 z późn. zm.) oraz § 2 w związku z § 3 ust. 2 pkt 5) instrukcji inwentaryzacyjnej 
majątku Starostwa Powiatowego w Siedlcach stanowiącej załącznik nr 3 zarządzenia Starosty 
Siedleckiego nr 21/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 r., zarządzam, co następuje: 

§ 1.  Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków trwałych, 
pozostałych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz zbiorów bibliotecznych 
pozostających na stanie zlikwidowanego Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Mordach na dzień 
31 sierpnia 2020 roku. 

§ 2. 1.  Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną, zwaną dalej Komisją, w następującym składzie 
osobowym: 
1) Andrzej Skaruz  - przewodniczący komisji, 
2) Ewa Borzyńska  - członek, 
3) Mariusz Soszyński - członek, 
4) Janusz Pazdyga  - członek, 
5) Tomasz Płatkowski - członek, 
6) Paweł Wróbel  - członek. 

2. Zadaniem Komisji jest wykonywanie wszystkich czynności zapewniających sprawne 
przeprowadzenie inwentaryzacji zgodnie z obowiązującymi przepisami, a w szczególności 
z Instrukcją Inwentaryzacyjną: 
1) przeprowadzenie spisu z natury składników majątku określonych w § 1, 
2) dokonanie oceny przydatności składników majątku, 
3) sporządzenie wykazu składników majątku nie nadających się do dalszego użytku, 
4) ustalenie zgodności stanu ewidencyjnego ze stanem rzeczywistym, 
5) rozliczenie osób odpowiedzialnych za powierzone im mienie, 
6) przekazanie zinwentaryzowanego majątku po zlikwidowanym Zespole Szkół 

Ponadpodstawowych w Mordach. 
§ 3. 1.   Inwentaryzację spisu z natury należy dokonać na arkuszach spisowych 

zaewidencjonowanych w księdze druków ścisłego zarachowania. 
2. Arkusze spisowe po wykorzystaniu podlegają rozliczeniu. 
§ 4. 1.   Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 sierpnia 2020 roku. 
2. Termin rozpoczęcia spisu z natury ustala się na dzień 27 sierpnia 2020 roku, a zakończenie na 

dzień 31 sierpnia 2020 roku. 
§ 5.  Kontrolę czynności przygotowania, przebiegu i rozliczenia inwentaryzacji sprawuje 

przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacji. 
§ 6.  Nadzór nad wykonaniem postanowień zarządzenia powierza się Sekretarzowi Powiatu. 
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§ 7.  Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
   

  
 

STAROSTA 
 
 

Karol Tchórzewski 
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