ZARZĄDZENIE NR VIII/186/2019
BURMISTRZA MIASTA ORZESZE
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
zmiany Zarządzenia Burmistrza MIasta Orzesze nr VIII/131/2019 z dnia 6 czerwca 2019r. dotyczącego
przeprowadzenia w 2019r. spisu z natury składników majątkowych w Urzędzie Miejskim Orzesze,
powołania komisji inwentaryzacyjnej i powołania zespołów spisowych
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2019r.
poz.506 z późn. zm.) w związku z art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości
(tj.Dz. U. z 2018r. poz.395 z późn, zm.) oraz § 9 pkt 6 Wewnętrznej Instrukcji Inwentaryzacyjnej wprowadzonej
Zarządzeniem Burmistrza Miasta Orzesze Nr 149/09 z dnia 31.12.2009 r. ze zmianami.
zarządzam co następuje:
§ 1. 1. Dokonać zmian w składzie członków zespołów spisowych określonych w w załączniku nr 2 do
Zarządzenia Burmistrza MIasta Orzesze nr VIII/131/2019 z dnia 6 czerwca 2019r.
2. Składy członków zespołów spisowych otrzymują brzmienie zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem wydania.

Burmistrz Miasta
inż. Mirosław Blaski
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Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr VIII/186/2019
Burmistrza Miasta Orzesze
z dnia 29 sierpnia 2019 r.
Składy członków zespołów spisowych
Zespół
Beata Wiencek
Aleksandra Witoszek

Zakres spisu
Budynek Urzędu Miejskiego - ul. Św. Wawrzyńca 21 (I piętro + korytarze+pomieszczenia
piwnicy zajęte na archiwum)
- środki trwałe za wyjątkiem budynków i budowli,
- pozostałe środki trwałe.
Budynek Garażu

Maria Mierzwa Owczarek
Joanna Różańska

Budynek Urzędu Miejskiego - ul. Św. Wawrzyńca 21(parter + korytarze + piwnice
z wyjątkiem pomieszczeń zajetych na archiwum)
- środki trwałe za wyjątkiem budynków i budowli,
- pozostałe środki trwałe.

Klaudia Widuch
Karolina Przybyło

Budynek Urzędu Miejskiego - ul. Św. Wawrzyńca 23
- środki trwałe za wyjątkiem budynków i budowli,
- pozostałe środki trwałe.

Magdalena Wnęk
Jolanta Malcher

-Środki trwałe i pozostałe środki trwałe w używaniu przez Straż Miejską w Orzeszu,
-Środki trwałe i pozostałe środki trwałe znajdujące się w magazynie OC.

Sylwia Swadźba
Mirosława Olszowska

Pozostałe składniki majątkowe obejmujące budynki i obiekty inżynierii lądowej i wodnej,
za wyjątkiem trudnodostępnych oglądowi, system monitoringu miasta

Beata Bańczyk- Dębowska,
Justyna Mrowiec

Sieć tras rowerowych na terenie Gminy Orzesze, drogi gminne i wewnętrzne, wiaty
przystankowe
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