DOM DZIECKA
W CJł1VffELOWICACH
ui. Nyski' 18
45-940 Opole
teł/fax 77 4743901

ZARZĄDZENIE NR 5/2018
Dyrektora Domu Dziecka w Chmielowicach
z dnia 14.03.2018 r.
w sprawie wprowadzenia instrukcji gospodarka majątkiem trwałym, inwentaryzacja majątku i
zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Domu Dziecka w Chmielowicach.
§1.
Podstawę regulacji przyjętych w niniejszej instrukcji stanowią poniższe akty prawne:
1. Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2342 z
późno zm.).
2. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 3 października 2016 r. w sprawie Klasyfikacji Środków
Trwałych (KŚT) (Dz. U. z dnia 18 listopada 2016 r. poz. 1864).
3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej
jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania
archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 nr 14, poz. 67 z późno zm.).
4. Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 10 czerwca 2016 r. w sprawie
ogłoszenia jednolitego tekstu Rozporządzenia Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w
sprawie ewidencji gruntów i budynków.( Dz. U. z 2016 poz. 1034 z późno zm.).
5. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks Pracy (tekstjednolity.:( Dz. U. z 2016 poz. 1666 z późno
zm).
6. Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 poz.
217 ),
7. Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w
sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych
do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. z 2015 poz. 1743 z
późno zm.).

§ 2.
Traci moc Zarządzenie Dyrektora 3/2017 z dnia 02.01.2017 roku w sprawie wprowadzenia
instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności
za powierzone mienie w Domu Dziecka w Chmielowicach.
§ 3.
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Przyjmuję do wiadomości i stosowania:
Gł. Księgowy Danuta Łęcińska
Inspektor Patrycja Wisniewska
Magazynier Barbara Liskowicz-Ambrozik
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