Zarz^dzenie Nr 185/14
Wojta Gminy Pacanow
z dnia 27 listopada 2014 roku
4

W sprawie: Powolania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji
okresowej skladnikow maj^tkowych Gminy Pacanow na dzien 31 grudnia 2014 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorz^dzie ^
gminnym / t.j. Dz. U. z 2013r poz. 594 z pozn. zm./, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia
1994 roku o rachunkowosci / t . j . Dz. U. z 2013r poz. 330 z pozn. zm./, oraz Instrukcji
dotycz^cej gospodarki maj^tkiem trwalym, inwentaryzacji maj^tku i jej rozliczenia oraz zasad
odpowiedzialnosci za powierzone mienie wprowadzonej jako Zalqcznik do Zarz^dzenia Wojta
Gminy Pacanow Nr 181/09 z dnia 15 grudnia 2009 roku
Zarz^dzam co nast^puje :
§1
Przeprowadzic inwentaryzacji okresow^ skladnikow maj^tkowych Urz^du Gminy w
Pacanowie
§2
Powoluje si? Komisji Inwentaryzacyjnq w nast^pujqcym skladzie :
1. Halina Pluta
- Przewodnicz^ca Komisji
2. Anna Czekalska
- Czlonek
3. Barbara Kobos
- Czlonek
4. Maria Witek
- Czlonek
5. Ewa Gmyr
- Czlonek
6. Marianna Wojtys
- Czlonek
7. Alina Drab
- Czlonek
8. Danuta Kawa
- Czlonek
9. Aneta Wrobel
- Czlonek
10. Ewa Satora
- Czlonek
11. Adam Gawlowski
- Czlonek
12. Bogustaw Wlecial
- Czlonek
13. Grzegorz Chrab^szcz - Czlonek
14. Iwona Bednarz
- Czlonek
15. Mariusz Ratusznik
- Czlonek
16. Katarzyna Wi^ckowska - Czlonek
§3
Inwentaryzacji nalezy obj^c:
- srodki pieni^zne zgromadzone na rachunkach bankowych
- grunty, inwestycje rozpocz^te,
- srodki do ktorych dost^p jest utrudniony (budowle)
- druki scislego zarachowania
- naleznosci i zobowi^zania
- materialy (cegla)
- wartosci niematerialne i prawne (programy i licencje)
Z uwagi na nieistotne ilosci i wartosci materialow, 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 podziatu jednostki na pola spisowe i ustalam zespoly spisowe do przeprowadzenia
inwentaryzacji zgodnie z ponizsza tabel^:
Pola spisowe
- grunty
- inwestycje rozpocz^te
- srodki do ktorych dost^p jest
utrudniony (budowle)

Zespoly spisowe
Anna Czekalska
Dariusz Blach
Grzegorz Chrab^szcz

Metoda inwentaryzacji
- w drodze weryfikacji poprzez
porownanie danych w ksi^gach
rachunkowych z danymi
wynikajacymi z dokumentow

2.

-

- Spis z natury

3.

- srodki pieni^zne zgromadzone
na rachunkach bankowych

4.

- naleznosci i zobowi^zania
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- materialy (cegla)
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Wartosci niematerialne i prawne
(programy i licencje)

Marianna Wojtys
Alina Drab
Danuta Kawa
Iwona Bednarz
Maria Witek
Aneta Wrobel
Barbara Kobos
Ewa Gmyr
Aneta Wrobel
Iwona Bednarz
Ewa Satora
Adam Gawlowski
Bogustaw Wleciat
Mariusz Ratusznik
Katarzyna Wi^ckowska
Maria Witek

Lp
1.

druki scislego zarachowania

-w drodze uzyskania
potwierdzenia salda
w drodze weryfikacji poprzez
porownanie danych w ksi^gach
rachunkowych z danymi
wynikajacymi z dokumentow
- Spis z natury

W drodze weryfikacji

§5
Za przeprowadzenie i sporz^dzenie protokolow w drodze spisu z natury zgodnie pkt 2,5
odpwiada Przewodnicz^cy Komisji, natomiast za przeprowadzenie i sporzqdzenie protokolow
w drodze weryfikacji poprzez porownania danych w ksi^gach rachunkowych z danymi
wynikajacymi z dokumentow, oraz w drodze uzyskania potwierdzenia salda Skarbnik Gminy
§6
Inwentaryzacji nalezy przeprowadzic wg stanu na dzien 31 grudnia 2014 roku.
§7 _
Ustalam termin zakonczenia inwentaryzacji na dzien 15 stycznia 2015 r.
§8
Za rozliczenie inwentaryzacji odpowiada Skarbnik Gminy.

Za wykonanie pozostalych postanowieii Zarzqdzenia odpowiada Przewodnicz^cy Komisji
Inwentaryzacyjnej, ktory do dnia 15 stycznia 2015 r. sporz^dza sprawozdanie
inwentaryzacji i po zatwierdzeniu przez Wojta przekazuje go do ksi^gowosci.
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