
UCHWAŁA Nr 133/20 

Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim 

z dnia 24 listopada 2020 r. 

 

 

 

w sprawie uchylenia uchwały nr 128/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 17.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej 

dla jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Nowodworski. 

 

 

Na podstawie art. 32 ust.1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie 

powiatowym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 920) oraz  art. 53 ust 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 

r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) uchwala się, co 

następuje: 

 

§ 1. 

 

Uchyla się uchwałę Nr 128/2020 Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Gdańskim z dnia 

17.11.2020 r. w sprawie wprowadzenia instrukcji inwentaryzacyjnej dla jednostek 

organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat Nowodworski. 

 

§ 5. 

 

Niniejsza uchwała wchodzi w życie z dniem jej podjęcia i podlega ogłoszeniu w Biuletynie 

Informacji Publicznej. 

 

 

 

  Starosta 

       (-) 

Jacek Gross 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Uzasadnienie 

 

Zgodnie z treścią art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. 

Dz. U. z 2019 r., poz. 869, z późn. zm.) kierownik jednostki obsługującej, o której mowa w 

art. 6b ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. 

poz. 511) jest odpowiedzialny za gospodarkę finansową oraz rachunkowość i 

sprawozdawczość jednostki obsługiwanej, o której mowa w art. 6a pkt 1 i 2 ustawy z dnia 5 

czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym w zakresie obowiązków powierzonych uchwałą, 

o której mowa w art. 6b ust. 2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym. 

 

Biorąc powyższe pod uwagę zasady przeprowadzenia inwentaryzacji w jednostkach objętych 

wspólną obsługą na podstawie uchwały Nr VII/58/2019 Rady Powiatu w Nowym Dworze 

Gdańskim z dnia 17 września 2019 r. w sprawie organizacji wspólnej obsługi finansowo – 

księgowej jednostek organizacyjnych dla których organem prowadzącym jest Powiat 

Nowodworski należą do kompetencji Starosty. 

 

 

  Starosta 

       (-) 

Jacek Gross 

 

https://sip.lex.pl/#/document/16799844?unitId=art(6(b))ust(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799844?unitId=art(6(a))pkt(1)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799844?unitId=art(6(a))pkt(2)&cm=DOCUMENT
https://sip.lex.pl/#/document/16799844?unitId=art(6(b))ust(2)&cm=DOCUMENT

