
ZARZĄDZENIE NR 8/2008 
STAROSTY SZYDŁOWIECKIEGO 

z DNIA 12 MARCA 2008 r. 
 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji. 
 

Na podstawie art. 35 ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 
powiatowym (tekst jednolity Dz.U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1592 z późn. zm.), §5 ust. 3 pkt 8 
Regulaminu Organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Szydłowcu (załącznik do Uchwały
Nr XXIII/259/2006 Rady Powiatu w Szydłowcu z dnia 25 października 2006 r.) 
 

z a r z ą d z a m  
co następuje: 
 

§1 

Z dniem 1 kwietnia 2008 r. wskazuję lokal przy ul. Kościuszki 185 (I piętro najęty od Biura 
Zarządu Ligi Obrony Kraju Oddział w Warszawie na podstawie umowy Nr 40/2007 z dnia 
15 listopada 2007 r.), do zagospodarowania przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogiczną
w Szydłowcu na działalność statutową.

§2 

Zobowiązuję Panią Dyrektor mgr Bożennę Kosieniewicz do poinformowania obsługiwanych 
jednostek i społeczność lokalną o nowej lokalizacji siedziby Poradni Psychologiczno-
Pedagogicznej w Szydłowcu. 
 

§3 

W celu dokonania racjonalnego zagospodarowania sprzętu i wyposażenia jednostki powołuję
Komisję Inwentaryzacyjną w składzie: 

1. Jan Czubak – Przewodniczący 
2. Bożenna Kosieniewicz – Członek 
3. Zenona Winiarska – Członek 
4. Aneta Binkowska - Członek, 

której zadaniem jest: 
a) dokonanie spisu z natury środków trwałych (sprzętu i wyposażenia) przemieszczonego do 

nowego lokalu, 
b) dokonanie spisu z natury środków trwałych (sprzętu i wyposażenia) pozostałego 

w dotychczasowym lokalu, 
c) rozliczenia inwentaryzacji dokona Wydział Finansowy Starostwa Powiatowego 

w Szydłowcu w terminie do dnia 25 kwietnia 2008 r. 
Na okoliczności omówione w pkt a – b Komisja sporządzi stosowne arkusze spisowe, które 
przedłoży do Starosty w terminie do 10 kwietnia 2008 r. 
 



§4 

Wstrzymuję wszelkie decyzje dotyczące dysponowania mieniem będącym na wyposażeniu 
jednostki do czasu zakończenia rozliczenia inwentaryzacji. 

§5 

Dyrektor Zespołu Szkół im. KOP w Szydłowcu dokona protokolarnego przejęcia 
opuszczonych lokali, pozostawionych środków trwałych (sprzętu i wyposażenia) oraz 
rozliczenia kosztów eksploatacji przejmowanych pomieszczeń (energia, woda, ogrzewanie 
itp.). 
 

§6 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
 


