
Zarz^dzenie Nr 1/2013 
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Nur 

z dnia 10 grudnia 2013 r. 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji srodkow trwalych 

na podstawie art. 26 i 27 Ustawy o rachunkowosci z dnia 29 wrzesnia 1994 r. (Dz.U. z 2009, 
Nr 152, poz. 1223 z pozn. zm.) zarz^dza si?, co nast^puje: 

§ 1 
Inwentaryzacja b^dzie przeprowadzona na terenie Biblioteki Publicznej Gminy Nur 
przy ul. Drohiczynskiej 2 wNurze. 

§ 2 

Powoluje si? Komisj? Inwentaryzacyjnq_ w skladzie: 
Przewodnicz^ca: Danuta Godlewska 
Czionkowie Komisji: Bozena Kamiriska 

Beata Leszczyriska 
Do Komisji dol^cza osoba materialnie odpowiedzialna. 

" I 

Termin przeprowadzenia inwentaryzacji ustala si? na okres od dnia 16.12.2013 r. do dnia 
17.12.2013 r. 

§4 

1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powoluje si? zespol spisowy. 
2. Zespol spisowy dokonuje spisu z natury poprzez spisanie na arkuszach liczby i numerow 
inwentarzowych spisywanych przedmiotow. Kazdy arkusz spisowy podpisuĵ ^ wszyscy 
czionkowie zespotu spisowego i osoba materialnie odpowiedzialna. 

§5 

Po zakonczeniu czynnosci inwentaryzacyjnych zobowi^zuje si? Przewodnicz^cq^ do ztozenia 
protokolu inwentaryzacji do dnia 09.01.2014 r. 

§ 6 

Zarz^dzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 



Zatqcznik do Zarzqdzenia Nr 1/2013 
Dyrektora Biblioteki Publicznej Gminy Nur 

z dnia 10 grudnia 2013 r. 

Instrukcja 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji srodkow trwalych 

w Bibliotece Publicznej Gminy Nur 
w 2013 roku 

1. Spisem z natury nalezy obj^c przedmioty znajduj^ce si? na terenie Biblioteki Publicznej 

Gminy Nur przy ul. Drohiczyhskiej w Nurze. 

2. Komisja Inwentaryzacyjna dokona spisu z natury na arkuszach spisowych posiadaj^cych 

cechy wlasciwego dowodu ksi^gowego. Ponumerowane arkusze zostan^^ pobrane z Dzialu 

Finansowego jako druki scislego zarachowania. B?d^ opatrzone piecz^ci^ Biblioteki. 

3. Spis b^dzie sporz^dzony w 2 egzemplarzach. Jeden zostanie przekazany do Dzialu 

Ksi?gowego, a drugi pozostanie w dokumentacji Biblioteki. 

4. Na kazdym arkuszu musi bye podana data oraz podpisy: przewodnicz^cej, osoby 

materialnie odpowiedzialnej i czlonkow Komisji. Ewentualne pomylki nalezy przekreslic 

i wyraznie poprawic. Obok poprawek powinien znalezc si? podpis osoby poprawiaj^cej. 
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