BURMISTRZ TOSZKA
Ill. Boleslawa Chrobrego 2
44-' 80 Toszek

ZARZ1\DZENIE
Burmistrza Toszka Nr 0050.300.2012
z dnia 12 wrzesnia 2012 roku

w sprawie : powolania zespol6w spisowych do przeprowadzenie inwentaryzacj i skladnik6w
mailltkowych Gminy Toszek drogll spisu z natury
Dzialaj'lc na podstawie :
art. 33 ust. 3 i ust. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r 0 samorzqdzie gminnym (Oz.U.
z2001 rNr 142,poz.1591 zp6Zn.zm.)
• § 8 ust. 3 Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urz~dzie Miejskim w Toszku stanowiqcej
zal'lczn ik nr 1 do zarzqdzenia Burmistrza Toszka Nr OC50.165.2012 z dnia 01.06.2012 r w
sprawie :Przyj<;cia Instrukcji Inwentaryzacyjnej w Urz<;dzie Miejskim w Toszku , na
wniosek Zast~pcy Przewodniczqcego Komisji Inwentaryzacyjnej
zarzqdza sif , co nastfpuje :

§1
zespoly spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji skladnik6w
maj'ltkowych Gminy Toszek drogq spisu z natury :
l.skladnik6w majqtkowych w Urz~dzie Miejskim w Toszku :
Powoluj~ nast~pujqce

1) Agnieszka Mnochy - przewodniczqcy
2) Joanna Martynowicz - czlonek
3) loanna Smyla- czlonek
wykaz os6b materialnie odpowiedzialnych stanowi zalqcznik do niniej szego zarz'ldzenia
l.a. srodk6w p ieni ~:i:nych w kasie i innych walor6w kasowych:
l) Beata Polanik -przewodniczqcy ,
2) Brygida Kamela - czlonek
osoba materialnie odpowiedzialna - kasjer
2.skladnik6w majqtkowych w swietlicy wiej skiej w Boguszycach:
I) lolanta Widlo - przewodniczqcy
2) Krystyna Buchta - czlonek
osoba materialnie odpowicdzialna - Krystyna Miozga
3 .skladnik6w majqtkowych w swietlicy wiejskiej w Kotliszowicach:
I) Barbara Ferd ynandzka - przewodnicz'lcy,
2) Gabriela Gursz - czlonek,
osoba materialnie odpowiedzialna - Musiol Gertruda
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4.skladnik6w maj'l.tkowych w swietlicy wiejskiej w Ligocie Toszeckiej:
I) Joanna Smyla - przewodni cz'l.cy,
2) Krzyszto fKrzykawski- czlonek,
osoba materialnie odp owiedzialna - J6zef Guzik
5. skladnik6w maj 'l.tkowych w swietlicy wiej skiej w Paczyni e:
I) Dorota Piecha-przewodnicz'l.cy,
2) Waniek 16 zef
osoba materialnie odpowiedzialna - Jan Sopala
6. skladnik6w maj'l.tkowych w swietlicy wiej skiej w Pisarzowicach:
1) lolanta Widlo - przewod nicz'l.cy,

2) Gizela Przoska - czlonek
osoba materialnie odpowiedzialna - Regina Cieslik
7. skladnik6w maj'l.tkowych w swietlicy wiejskiej w Pniowie:
1)Sy lwia Kruppa - przew odnicz'l.cy,
2) Marcin Kw asniok - czlonek
osoba materialnie odpowiedzialna - Sylwia Cebula
8. skladnik6w maj'l.tkowych w swietlicy wiej skiej w Pluzniczce:
I) Sylwia Kruppa- przewodnicz'l.cy,
2) Arkadiu sz Makowczynski - czlonek
osoba materialnie odpowiedzialna - Radoslaw Makowczynski
9. skladnik6w maj 'l.tkowych w swietlicy wiejskiej w Proboszczowicach:
I) Malgorzata Marcinkowska - przewodnicz'l.cy,
2) Edyta Wilk- czlonek,
osoba materialnie odpowiedzialna - Anna Zaj'l.c
10. sklad nik6w maj 'l.tkowych w swietlicy wiejskiej w Wilkowi czkach:
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I) Sylwia Kru ppa - przewodni czasy,
2)Tomasz Kell er - czlonek
osoba materialnie odpowiedzialna -lnga Potkowa,
II. skladnik6w maj 1(tkowych w swietlicy wiej skiej w Sarnowie:
1) Sylwia Kruppa- przewodnicz1(cy ,
2) Patryk Henkel - czlonek,
oso ba materialnie odpowiedzialna - Bozena Guzdek
12. skladnik6 w maj1(tkowych w swietlicy wiej skiej w Pawlowicach
I) Bernard Cebul a - przewodnicz1(cy ,
2) Joachim Krupa - czlonek ,
osoba materialnie odpowiedzialna- Krys tian Cedzich ,
13. skladnik6w maj 'l'.kowych w swi etlicy wiej skiej w Ciochowicach :
I) Sy lwia Kruppa - przewodnicZ<tcy ,
2) Jerzy Sulewski- czlonek ,
osoba materialnie odpow iedzialna -Ewald Laksa,
14. swietlicy wiejski ej w Kotulinie:
I) Teresa Kurzawa - przewo dni cz<lcy
2) Andrzej Wrazidlo - czlonek
osoba materialnie odpowi edzial na - Albert Osmanda
15. solectwie Paczynka :
I) Sylwia Krupp a - prze wodnicza"cy ,
2) Janusz Bekus - czlonek,
osoba materi alnie odpowiedzi alna - Adam Wochnik
16. Os iedle Oracze :
I) Malgorzata Marcinkowska - przewodnicz<lcy
2) Brygida Kamela - czlonek
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17.skladnikow maj 'ltkowych ( koszy-dzwonow do selcktywnej zbi orki odpadow)w miekie
j ednostkach pomocniczych

T OSl Ck

1) An drzej Pru ski - przewodnicz'lcy,
2) Piotr Lazaj .- czlonek ,
osoba materialnie odpowiedzialna -Ewa Koprelc
18. skl adnik6w maj 'ltkowych w magazynie przeci wpowodziowym poloZo nym w Toszk'U na
ul. Gornosl'lskiej 2
I)Bogu mila Ziomkowska - przewodni cz1\.cy ,
2) Andrzej Pru ski- czlonek ,
050ba materi alnie odpowi edzialna - Janusz Konopka
19. dr6g i budowIi naziemn ych :
I) Jacck Doliriski,- przewodnicz'l.cy
2) Ewa Kopre k- czlonek
osoba materialni c odpowiedzialn a - Bernard Cebul a

§2
Wykaz oso b materialnie odpowiedzialnych za skladniki maj'ltkowe , 0 ktorych mowa w pkl.!
stanowi za1'lcznik do ninicj szego zarzqd zenia.

§3
Wykonanie zarzqdzenia powierzam Przewodnicz'lcemu komi sji Inwentaryzacyj nej.
§4

Zarz'ldzenie wchodzi w zycie z dni em podj<;,cia.
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w sprawie : powolani a zespoJ6w spisowych do przeprowadzenie inwentaryzacji skladnik6w
maj " tkowych Gminy Toszek drogq spi su z natury

Wykaz os6b materialnie odpowiedzialnych za ruchome skladniki maj qtkowe w Urz,dzie Miejskim
wTo szku
I. pomieszczenia USC - Lidia lipinska,
2. pomieszczenie nr 13 - Dariusz Bunda,
3. pomieszczenia nr 11 i 12 - Brygida Kamela,
4. pomieszczen ia nr 14 i 15 - Renata Lubiarz,
5. pomieszczenia nr 16 i 17 - .l olanta Widlo,
6. pomieszczenia nr 18, 19,20 i centralka - Hildegarda .laksik,
7. pomieszczenie nr 22 , sala konferencyjna - Dorota Piecha,
8. pomieszczenie nr 23 - Ewelina Czytowicz,
9. pomi eszczenie nr 24 - Bernard Cebula,
10. pomieszczenie nr 25 - Barbara Ferdynandzka ,
11. pomieszczenie nr 26 - Dominika Gminska,
12. pomi eszczenie nr 27 - Andrzej Pruski,
13. pomieszczenie nr 28 - Andrzej Malski
14. pomi eszczenie archiwum - Malgorzata Por,bska
15. parter i korytarz I pi,tro- R6ta Czemer,
16. korytarz II pi~tro i strych - Stefani a Mientus,
17. agregat - Ali r;a Dolinska
18. serwerowania , sprz,t komputerowy , oprogram owanie - Piotr Lazaj
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