
Zarządzenie nr 5/2012 

Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-Koźle 

z dnia 12 marca 2012 roku 

 

w sprawie wskazania terminów i sposobu przeprowadzenia inwentaryzacji 

w placówkach oświatowych i żłobkach gminy 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. 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. W celu ujednolicenia zasad i metod postępowania przy przeprowadzaniu 

inwentaryzacji składników mienia gminy Kędzierzyn-Koźle zarządzanego przez placówki 

oświatowe i żłobki oraz zapewnienia adekwatnego, skutecznego i efektywnego systemu 

kontroli zarządczej ustala się terminy i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji mienia: 

zespołów szkół miejskich, publicznych gimnazjów, publicznych szkół podstawowych, 

publicznych przedszkoli i żłobków prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle zgodnie 

z harmonogramem na lata 2012-2016 stanowiącym załącznik nr 1a i 1b do niniejszego 

zarządzenia. 

2. Dyrektorzy placówek oświatowych i żłobków wymienieni w ust. 1 zobowiązani  są do 

wydania instrukcji inwentaryzacyjnej zarządzanej jednostki. Wzór instrukcji 

inwentaryzacyjnej stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 

3. Wprowadza się celem ustalenia zakresu działań, terminów, sposobu i kompetencji osób  

biorących udział w inwentaryzacji mienia Arkusz dla instrukcji inwentaryzacyjnej stanowiący 

załącznik nr 3 do niniejszego zarządzenia. 

§ 2. Zobowiązuje się Dyrektora Miejskiego Zarządu Oświaty i Wychowania Kędzierzyn-

Koźle do zaznajomienia z treścią niniejszego zarządzenia dyrektorów placówek oświatowych 

i żłobków prowadzonych przez gminę Kędzierzyn-Koźle. 

§ 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 (-) 


