GCKiB.020.13.2017
Zarządzenie nr 13/2017
Dyrektora Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie
z dnia 8 czerwca 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia pełnej inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w Filii
Bibliotecznej w Mochach

Na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jednolity
Dz.U. z 2016 r., poz. 1047 z zm.), Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa
Narodowego z dnia 29 października 2008 r. w sprawie sposobu ewidencji materiałów
bibliotecznych (Dz.U. Nr 205, poz. 1283) oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 18/2016 Dyrektora
Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki w Przemęcie z dnia 4 maja 2016 r. w sprawie
wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej książek i innych zbiorów bibliotecznych
w Gminnym Centrum Kultury i Bibliotece w Przemęcie
zarządzam:
§1
Przeprowadzenie inwentaryzacji zbiorów bibliotecznych w Filii Bibliotecznej
w Mochach w drodze spisu z natury metodą skontrum według stanu na dzień 30.06.2017 r..
§2
1. Ustalam termin przeprowadzenia inwentaryzacji na okres: od dnia 26.06.2017 r. do dnia
30.06.2017 r.
2. Ustalam termin rozliczenia inwentaryzacji: do dnia 20.07.2017 r.
§3
Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną do przeprowadzenia skontrum zbiorów bibliotecznych
w Filii Bibliotecznej w Mochach w składzie:
1. Jolanta Skorupińska
- przewodnicząca komisji,
2. Katarzyna Łakoma
- członek komisji,
3. Marta Pelec
- członek komisji.
§4
Komisja Inwentaryzacyjna działa na podstawie regulaminu stanowiącego załącznik nr 1 do
niniejszego zarządzenia.
§5
Osoby powołane na członków Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz
zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie spisu z natury.

§6
Członkowie powołanej Komisji Inwentaryzacyjnej stanowią również skład Komisji
ubytkowania książek zniszczonych, zaczytanych i nieczytanych od ponad 20 lat, aż do
następnej inwentaryzacji.
§7
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Dyrektor GCKiB w Przemęcie
/-/ Maciej Ratajczak

Przygotowała:
Violetta Rozynek

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 13/2017
Dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dnia 08.06.2017 r.

REGULAMIN
Komisji Inwentaryzacyjnej

1. Zadaniem Komisji jest przeprowadzenie kontroli całości materiałów bibliotecznych
według stanu na dzień 30.06.2017 r. w Filii Bibliotecznej w Mochach.
2. Skontrum obejmuje materiały biblioteczne znajdujące się w bibliotece oraz
wypożyczone czytelnikom.
3. Komisja przeprowadzi skontrum drogą bezpośredniego spisywania książek z półek na
karty pomocnicze, a następnie na arkusze kontroli.
4. Książki znajdujące się u czytelników zostaną naniesione na arkusze kontroli z kart
książek wypożyczonych.
5. Ubytki książek zostaną naniesione na arkusze kontroli zgodnie z zapisami w księgach
inwentarzowych księgozbioru.
6. Na czas trwania tych czynności zawiesza się wypożyczanie i przyjmowanie zwrotów
materiałów bibliotecznych.
7.

Po zakończeniu kontroli Komisja Inwentaryzacyjna sporządza w dwóch
egzemplarzach protokół zgodnie z załącznikiem nr 8 do instrukcji inwentaryzacyjnej
wprowadzonej Zarządzeniem nr 18/2016 Dyrektora GCKiB w Przemęcie
z dn. 04.05.2016 r..

8. Do protokołu należy dołączyć:


zbiorcze zestawienie arkuszy skontrum,



zestawienie braków względnych zgodnie ze skontrum,



zestawienie braków bezwzględnych zgodnie ze skontrum,



zestawienie pozycji zniszczonych, zaczytanych lub o przestarzałej treści.

