
Zarzqdzenie Nr 144/16 
Wojta Gminy Pacanow 

z dnia 16 listopada 2016 roku 

w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji 
okresowej skladnikow majqtkowych Gminy Pacanow na dzien 31 grudnia 2016 roku. 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie 
gminnym / Dz. U. z 2016r., poz. 446 z pozn. zm. /, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. 
o rachunkowosci / Dz. U. z 2016r. poz. 1047 / oraz Instrukcji gospodarki maj^tkiem trwalym, 
inwentaryzacji maj^tku i jej rozliczenia oraz zasad odpowiedzialnosci za powierzone mienie 
wprowadzonej jako Zal^cznik do Zarzadzenia W6jta Gminy Pacanow Nr 181/09 z dnia 
15 grudnia 2009 roku zarz^dzam co nast^puje: 

§ 1. Przeprowadzic inwentaryzacji okresowq skladnikow majqtkowych Gminy Pacanow. 

§ 2. Powoluj? Komisj? Inwentaryzacyjn^ w nast^pujqcym skladzie : 

1. Bednarz Iwona - Przewodniczqcy Komisji 
2. Wojciechowski Piotr - Zast^pca Przewodniczqcego 

Czlonkowie Komisji: 

3. Czekalska Anna 
4. Kobos Barbara 
5. Wqtroba Jolanta 
6. Ratusznik Mariusz 
7. Pogorzelska Liliana 
8. Bielaska Anna 
9. Wirtek Anna 

10. Wozniak Slawomir 
^-v 11. Wojtys Marianna 

12. Nalepa Olga 
13. Kawa Danuta 
14. Wrobel Aneta 
15. Pitkiewicz Anna 
16. Gawtowski Adam 
17. Wlecial Boguslaw 
18. Blach Dariusz 
19. Zak Krystian 
20. Skowron Dorota 
21. Drab Alina 
22. Wi^ckowska Katarzyna 
23. Szymaszek Grzegorz 
24. Zarod Leszek 
25. Lewinski Krzysztof 
26. Wozniak Artur 
27. Juszczyk Janusz « 



28. Chrab^szcz Grzegorz 
29. Tutak Urszula 
30. Zak Henryka 
31. Witek Maria 

§ 3. Inwentaryzacji nalezy obj^c: 

- srodki pieni^zne zgromadzone na rachunkach bankowych, 
- srodki trwale, oraz maszyny, urz^dzenia i wyposazenie w UG , 
- srodki trwale, oraz maszyny, urz^dzenia w jednostkach OSP, 
- srodki trwale, oraz maszyny, urz^dzenia w szalecie publicznym, 
- grunty, inwestycje rozpocz^te, 
- druki scislego zarachowania, 
- naleznosci i zobowi^zania, 
- materialy niezuzyte (cegla) 
- budowle trudno dost^pne 

Z uwagi na nieistotne ilosci i wartosci materiaiow, ktorych wartosc zostala zaliczona w koszty 
bezposrednio przy zakupie oraz paliwa w samochodach stanowi^cych wlasnosc gminy 
i jednostek OSP odst^puje si? od ich inwentaryzacji. 

§ 4. Dokonuji podzialu jednostki na pola spisowe i ustalam zespoly spisowe do 
przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z ponizsz^ tabelq: 

Lp. Pola spisowe Zespoly spisowe Metoda inwentaryzacji 
1. - grunty 

- inwestycje rozpocz^te 
Anna Czekalska 
Krystian Zak 
Dariusz Blach 

- w drodze weryfikacji poprzez 
porownania danych w ksi^gach 
rachunkowych z danymi 
wynikajacymi z dokumentow 

2. - srodki trwale, w tym maszyny, 
urz^dzenia, wyposazenie i 
pojazdy w Urz^dzie 

Mariusz Ratusznik 
Liliana Pogorzelska 
Anna Bielaska 

- Spis z natury 2. - srodki trwale, w tym maszyny, 
urz^dzenia, wyposazenie i 
pojazdy w Urz^dzie 

Katarzyna Wi^ckowska 
Anna Wirtek 
Slawomir Wozniak 

- Spis z natury 

2. - srodki trwale, w tym maszyny, 
urz^dzenia, wyposazenie i 
pojazdy w Urz^dzie 

Urszula Tutak 
Henryka Zak 
Danuta Kawa 

- Spis z natury 

3. - druki scislego zarachowania Marianna Wojtys 
Olga Nalepa 
Jolanta W^troba 

- Spis z natury 

4. - srodki pieni?zne zgromadzone 
na rachunkach bankowych 

Barbara Kobos 
Aneta Wrobel 
Marianna Wojtys 

-w drodze uzyskania 
potwierdzenia salda 

5. - naleznosci i zobowi^zania 
z tytulow publicznoprawnych 

Barbara Kobos 
Aneta Wrobel 
Marianna Wojtys 

w drodze weryfikacji poprzez 
porownania danych w ksi?gach 
rachunkowych z danymi 
wynikajacymi z dokumentow 

6. - materialy (cegla) 
- srodki trwale, oraz maszyny, 
urzgdzenia w szalecie publicznym 

Olga Nalepa 
Adam Gawlowski 
Boguslaw Wleciat 

- Spis z natury 



7. - srodki trwaJe, w tym maszyny, 
urz^dzenia, budynki do 
oszacowania i pojazdy 
w jednostkach OSP, 
oraz wyposazenie swietlic 

Dorota Skowron 
Anna Pitkiewicz 
Grzegorz Chrab^szcz 

- Spis z natury 7. - srodki trwaJe, w tym maszyny, 
urz^dzenia, budynki do 
oszacowania i pojazdy 
w jednostkach OSP, 
oraz wyposazenie swietlic 

Krystian Zak 
Alina Drab 
Maria Witek 

- Spis z natury 

8. - srodki trwate, w tym pojazdy, 
maszyny, urz^dzenia 
i wyposazenie w obiektach 
shizqcych do prowadzenia 
gospodarki komunalnej 

- budowle trudno dost?pne 

Piotr Wojciechowski 
Leszek Zarod 
Janusz Juszczyk 

- Spis z natury 8. - srodki trwate, w tym pojazdy, 
maszyny, urz^dzenia 
i wyposazenie w obiektach 
shizqcych do prowadzenia 
gospodarki komunalnej 

- budowle trudno dost?pne 

Grzegorz Szymaszek 
Krzysztof Lewinski 
Artur Wozniak 

- Spis z natury 

Za przeprowadzenie i sporz^dzenie protokolow w drodze spisu z natury odpwiada 
Przewodnicz^cy Komisji, natomiast za przeprowadzenie i sporz^dzenie protokolow 
w drodze weryfikacji poprzez porownania danych w ksi^gach rachunkowych z danymi 
wynikajacymi z dokumentow oraz w drodze uzyskania potwierdzenia salda Skarbnik 
Gminy. 

Inwentaryzacji nalezy przeprowadzic wg stanu na dzien 31 grudnia 2016r. 

Ustalam termin zakonczenia inwentaryzacji na dzien 15 stycznia 2017r. 

Za rozliczenie inwentaryzacji odpowiada Skarbnik Gminy. 

Za wykonanie pozostalych postanowien Zarzadzenia odpowiada Przewodniczqcy 
Komisji Inwentaryzacyjnej, ktory do dnia 15 lutego 2017r. sporz^dza sprawozdanie 
z inwentaryzacji i po zatwierdzeniu przez Wojta przekazuje go do ksi^gowosci. 

I 

§5 . 

§6 . 

§7 . 

§8 . 

§9 . 

4 


