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Zarządzenie Nr .......7 ......
Wojewody Dolnośląskiego

z dnia r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji i powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

§ 1. Na podstawie art. 17 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji 
rządowej w województwie (tekst jedn. Dz.U. z 2017 r., poz. 2234) oraz art. 4 ust. 3 pkt 3 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn. Dz.U. z 2018 r., poz. 395 
z późn. zm.) zarządzam przeprowadzenie doraźnej inwentaryzacji składników majątku 
Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu.

§ 2. W celu zapewnienia terminowej i poprawnej inwentaryzacji składników majątku 
znajdujących się na stanie Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Dolnośląskiego 
Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu powołuję:

1) Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
a) Przewodniczący Agnieszka Alama-Woszczyńska (AL)
b) Z-ca Przewodniczącego Elżbieta Antończak (OR)
c) Członek Komisji Olga Olszewska (AL)
d) Członek Komisji Elżbieta Morawska (OR)

2) Zespół spisowy w składzie:
a) Przewodniczący Karolina Nizner (AL)
b) Z-ca Przewodniczącego Sebastian Mika (AL)
c) Członek Komisji Agnieszka Break (OR)

§ 3. Osobą sprawującą pieczę nad składnikami majątku objętymi inwentaryzacją jest Pan 
Michał Śliz-Chechełski.

§ 4. Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 lipca 2018 r. w terminie do 
31 października 2018 r.

§ 5. Zadaniem Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołu spisowego jest inwentaryzacja metodą 
spisu z natury składników majątku tj. środków trwałych, pozostałych środków trwałych 
i ewidencji ilościowej, przeprowadzona elektronicznie za pomocą kolektora, w terminie od 
29 sierpnia 2018 r. do 12 września 2018 r.

§ 6. Szczegółowe zadania Komisji Inwentaryzacyjnej i Zespołów spisowych określa 
Instrukcja inwentaryzacyjna stanowiąca załącznik do Zarządzenia Nr 206 Wojewody 
Dolnośląskiego z dnia 3 sierpnia 2016 r. w sprawie wprowadzenia w Dolnośląskim Urzędzie 
Wojewódzkim we Wrocławiu Instrukcji inwentaryzacyjnej.

§ 7. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej oraz Przewodniczący Zespołu spisowego, 
zobowiązani są do niezwłocznego informowania kierownika jednostki o ewentualnych 
trudnościach pojawiających w trakcie przeprowadzania inwentaryzacji.

8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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