
Zarządzenie Nr  11/2012 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

 

z dnia 23 kwietnia 2012 r. 
 

w sprawie wprowadzenie wzoru druków i dokumentacji niezbędnej dla 

prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury 

w placówkach oświatowych i żłobkach w Kędzierzynie-Koźlu dla których 

organem prowadzącym jest gmina Kędzierzyn-Koźle 

 
 

 

Na podstawie § 6 pkt 5) załącznika do Uchwały nr XVII/212/11 Rady Miasta 

Kędzierzyn-Koźle z dnia 28 grudnia 2011r. w sprawie nadania Statutu Miejskiemu Zarządowi 

Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle w celu realizacji zapisów rozdziału 3 art. 26 ust. 3 

pkt 3 w związku z w związku z art. 4 ust. 3 pkt 3) i ust. 5 ustawy o rachunkowości z dnia 29 

września 1994 r. (tekst jednolity z dnia 2 września 2009 r. Dz.U. Nr 152, poz. 1223 z 

późniejszymi zmianami) oraz art. 54 i art. 69 ust. 1 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późniejszymi zmianami), zarządza się, co następuje:: 

 

        

§ 1.1. Celem prawidłowego przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury 

w placówkach oświatowych i żłobkach w Kędzierzynie-Koźlu dla których organem 

prowadzącym jest gmina Kędzierzyn-Koźle zatwierdzam do wykorzystania następujące 

wzory druków i dokumentacji: 

1) projekt zarządzenia dyrektora w sprawie przeprowadzenia spisu z natury i powołania 

zespołu spisowego – załącznik Nr 1; 

2) harmonogram spisu z natury – załącznik Nr 2; 

3) oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych – składane przed rozpoczęciem 

spisu z natury– załącznik Nr 3; 

4) oświadczenia osób materialnie odpowiedzialnych – składane po zakończeniu spisu 

z natury– załącznik Nr 4; 

5) oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej za księgozbiory– załącznik Nr 5; 

6) oświadczenie osoby materialnie odpowiedzialnej za środki trwałe, środki trwałe 

w użytkowaniu, materiały, obroty magazynowe– załącznik Nr 6; 

7) oświadczenie o zobowiązaniach osób materialnie odpowiedzialnych– załącznik Nr 7; 

8) spis pieczęci szkolnych / przedszkolnych/żłobka– załącznik Nr 8; 

9) spis druków ścisłego zarachowania– załącznik Nr 9; 

10) protokół po inwentaryzacyjny– załącznik Nr 10; 

11) protokół rozliczeń inwentaryzacyjnych i dochodzeń w sprawie różnic 

inwentaryzacyjnych– załącznik Nr 11; 

12) protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych– załącznik Nr 12; 

13) druk PT przyjęcia środka trwałego na stan księgozbioru– załącznik Nr 13; 

14) druk PT przyjęcia środka trwałego na stan wartości niematerialnych i prawnych – 

załącznik Nr 14; 

15) druk PT przyjęcia środka trwałego na stan środków trwałych– załącznik Nr 15; 

16) spis sprzętu w pomieszczeniu– załącznik Nr 16; 

17) protokół likwidacji składników majątku ruchomego– załącznik Nr 17. 

 



2. Wzory druków i dokumentacji, o których mowa w ust. 1, nie mają wymogu 

obowiązkowego stosowania i mogą zostać wprowadzone przez dyrektora placówki do 

wykorzystania przy przeprowadzania spisu z natury składników majątku zarządzanej 

przez niego placówki.  

 

 

§ 2. Niniejsze zarządzenie przekazuje się do wiadomości kierownikom jednostek 

budżetowych – szkół, przedszkoli i żłobków celem zapoznania się z jego treścią. 

§ 3.1. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

2. Zarządzenie podlega ogłoszeniu na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej 

Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle. 
 

 

 

Dyrektor Miejskiego Zarządu Oświaty 

i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 
 

Katarzyna Dysarz (-) 

 


