zARzĄDzENlE Nr

84/19

WOJTA GMINY BARTNICZKA

z dnia 25 listopada 2019

r.

w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji w

Urzędzie Gminy Bartniczka
Napodstawieart.33ust"li3ustawyzdnia8marca199or.osamorządziegminnym (t.j.Dz.U.z2015r.poz.1sl5),ań..loust.2ustawyzdnia29
Września1994r.orachunkowości (t.j'Dz.U'z2013r.poz'33ozpóżn.zm'1;

oraz $12ust. 1i2instrukcjj jnwentaryzacyjnej UrzęduGminyBartniczka

Wprowadzonej zarządzeniem Wó.ita Gminy Bańniczka Nr 87 z dnia 26 listopada 2o15 r' Wójt Gminy Bańniczka zarządza, co następuje:

$ 1. Powołuje komisję inwentaryzacyjną w Urzędzie Gminy Bańniczka w składzie:
1 ) Joanna Gzywaczewska _ przewodniczący

2) Mańa Filipkowska - członek
3) Beata Kulawik' - członek,
4) Patrycja Mielke - członek,
5) Julita Wiśniewska - członek.

$ 2. Składniki majątku niepełnowartościowe, nadmierne należy spisać na oddzielnych arkuszach.

$ 3. Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji lnwentaryzacyjnej do opracowania harmonogramu
inwentaryzacji (etapow inwentaryzacyjnych).
$ 4. Powołuje zespoł spisowy w składzie:
'1

) Joanna Grzywaczewska,

2) Beata Kulawik
3) Patrycja Mielke
Zadaniem zespołu jest

-

pzeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury składnikow majątkowych:
Urzędu Gminy - rzeczowych składników akĘwów obrotowych i trwałych, w tym w

szczególności Środki tnruałe, wańości niematerialne

i

prawne, środkitnruałe w budowie,

rzeczowe inwestycje długoterminowe (z wyłączeniem środkÓw tnruałych, do ktorych dostęp

jest znacznie utrudniony, gruntÓw oraz praw zakwalifikowanych do

nieruchomości,

nalezności spornych i wątpliwych, nalezności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących

ksiąg rachunkowych, z tytułow publicznoprawnych), a ta}że maszyn i uządzeń
wchodzących w skład środkowtnruałych znajdujących się na terenie budynku Urzędu
Gminy i placu wokół Urzędu, Przedszkola, w tym również materiałów na składzie.
$ 5. Powołuje zespoł spisowy w składzie:
1

Zmiany tekstu jednolitego Wymienionej ustawy zostały ogłoszone w zm .: Dz.

poz.1333.

U

'

z
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z

2o14

r.
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1

)

2)
3)

Joanna Gzywaczewska,
Patrycja Mielke
Julita Wiśniewska

-

przeprowadzenie inwentaryzacji

w drodze spisu z

natury składnikow majątkowych:

Urzędu Gminy - rzeczowych składników aktywów obrotowych i tnrałych, w tym
Środki tnryałe, wańości niematerialne i prawne, środki tnłałeW budowie, rzeczowe
inwestycje długoterminowe (z wyłączeniem środkow tnruałych, do których dostęp jest
znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do nieruchomości, nalezności

i

wątpliwych, należnościi zobowiązan wobec osób nie prowadzących ksiąg
rachunkowych, z tytułow publicznoprawnych), a takŻe maszyn i uządzeń wchodzących w

spornych

skład środkowtruvałych znajdujących się na terenie OczyszczaIni Ścieków, Hydroforni,
świetlicWiejskich, powierzonym Parafii Katolicklej w Radoszkach, Parafii Kato!icklej

w Jastrzębiu,

a

takŻe powierzonych innym podmiotom poza ochotniczymi Strazami

Pozarnymi,
$ 6. Powołuje zespół spisowy w składzie:

) Joanna Gzywaczewska,
2) Mańa Filipkowska,
1

3)

Julita Wiśniewska

-

przeprowadzenie inwentaryzacji

w drodze spisu

z

natury składników majątkowych:

Urzędu Gminy - rzeczowych składników aktywów obrotowych i trwałych, w tym
środki tnłałe,wartości niematerialne i prawne, środki tnłałew budowie, rzeczowe
inwestycje długoterminowe powierzonych ochotniczym Strażom Pożarnym, Gimnazjum

w Jastrzębiu, Placów zabaw oraz innym jednostkom zewnętrznym, a takze aktywów
pieniężnych (z wyjątkiem zgromadzonych na rachunkach bankowych), papierów
wartościowych w postaci materialnej, w tym gotówkiw kasie, atakŻe środkow tnrvałych, do

ktorych dostęp jest znacznie utrudniony, gruntów oraz praw zakwalifikowanych do
nieruchomości, naleznoŚci spornych i wątpliwych, nalezności i zobowiązań wobec osób nie
prowadzących ksiąg rachunkowych, z tytułow publicznoprawnych w drodze porównania

danych ksiąg rachunkowych

z

odpowiednimi dokumentami

i

weryfikacji wańości tych

składnikow.

$ 7. lnwentaryzaĄę naleŻy przeprowadzić zgodnie z all. 26 i 27 ustawy o rachunkowości oraz
wytycznymi instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Gminy Bartniczka zahnierdzonej zarządzeniem
wewnętznym Wojta Gminy Bańniczka Nr 76 dnia 31 pazdziernika2019 r.
$ 8.

'1

lnwentaryzacja w formie spisu z natury zostanie przeprowadzona W miejscu siedziby Uzędu

Gminy Bańniczka oraz poza jego siedzibą

w

miejscach połozenia' majątku podlegającego

inwentaryzacji.

2. Termin rozpoczęcia inwentaryzai1i wyznaczam na dzień 2 grudnia 2019 r', a zakończenia na
dzień 15 stycznia 2020 r. wg stanu na 30. 11.2019

r.

s 9. 1. lnwentaryzaĄaw formie potwierdzenia sald orazweryfikacji poprzez porównanie danych w
księgach rachunkowych z danymi wynikającymi z dokumentów zostanie przeprowadzona przez
pracowników księgowościwrazz pracownikami odpowiednich komórek merytorycznych.

2. lnwentaryzację sald nalezności z tytułu dochodow budzetowych jednostki przeprowadzi Beata
Kulawik.

3. lnwentaryzację sald nalezności z tytułu dochodow budzetowych organu przeprowadzi ElŻbieta
Wzrosek.

s

10. Po zakończeniu czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej

złoŻy niezwłoczn ie s prawozd

s 1{. Nadzór

an

ie ko ńcow e z przebieg u nwenta ryzacji.
i

nad przeprowadzeniem inwentaryzaĄi powierza się Przewodniczącemu komisji
inwentaryzacyjnej Uzędu Gminy Bańniczka.

s

12. Rozliczenia inwentaryzacji dokonuje pracownik odpowiedzialny za ewidencję środkow

tnruałych i przedmiotów nietruvałych w |Jrzędzie Gm|ny.

$ 13.Zaządzenie wchodzi w zycie z dniem podjęcia.

