
ZARZĄDZENIE NR 143/2022 
BURMISTRZA ŁASKU 

z dnia 23 maja 2022 r. 

zmieniające Zarządzenie nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, 

inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" 

Na podstawie art 53, art. 69 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 
z 2021 r. poz. 305, z późniejszymi zmianami) art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 
(Dz. U. z 2021 r. poz. 217 z późniejszymi zmianami) zarządzam co następuje: 

§ 1. W załączniki Nr 1 do Zarządzenia nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji 
majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" załącznik Nr 32 do 
Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za 
powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łaskuotrzymuje brzmienie jak załącznik do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2. Pozostałe zapisy Zarządzenia nr 259/2021 Burmistrza Łasku z dnia 8 listopada 2021 r. w sprawie 
wprowadzenia do użytku wewnętrznego "Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji 
majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Urzędzie Miejskim w Łasku" pozostają bez zmian. 

§ 3. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy. 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

   

Burmistrz Łasku 
 
 

Gabriel Szkudlarek 
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Załącznik do zarządzenia Nr 143/2022 

Burmistrza Łasku 

z dnia 23 maja 2022 r. 

KARTA OBIEGOWA 
przyjęcia / przeniesienia / zwolnienia* pracownika Urzędu Miejskiego w Łasku 

1.   Nazwisko i imię: 

2.   Stanowisko i wydział: 

3.   Data zatrudnienia pracownika: 

4.   Data rozwiązania stosunku pracy/przeniesienia: 

L.P. RODZAJ 
ROZLICZENIA 

ZOBOWIĄZANIE 
PRACOWNIKA 

WZGLĘDEM 
PRACODAWCY** 

DATA, PODPIS, PIECZĄTKA 
NACZELNIKA WYDZIAŁU UWAGI 

1 WYDZIAŁ BUDŻETOWY 
 1) Urządzenia stanowiące 

środki trwałe 
(ewidencjonowane na 
koncie 011) 

   

 2) Wyposażenie 
stanowiące pozostałe 
środki trwałe 
(ewidencjonowane  na 
koncie 013) 

   

2 WYDZIAŁ OGÓLNO-ORGANIZACYJNY 
 1) Pozostałe wyposażenie 

podlegające ewidencji 
ilościowej 

   

 2) Telefon komórkowy    

 3) Pieczątki    

3 ARCHIWUM 
ZAKŁADOWE    

 Przekazanie dokumentacji 
archiwalnej (wytworzonej 
w okresie min. do 2 lat 
przed ustaniem stosunku 
pracy) 

 Podpis Koordynatora archiwum:  

 
* niewłaściwe skreślić, 
** wpisać odpowiednio: pobrał / brak zobowiązania / rozliczył / rozliczył się w terminie i na warunkach 

zobowiązania przyjętego w formie pisemnej / nie dotyczy. 
  

Łask, dnia …………………                                            ……..……………………..……… 

                                                                                                 podpis Burmistrza Łasku 
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