Zarządzenie Nr 183/2015
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 23 listopada 2015 roku
zmieniające zarządzenie w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie
Miejskim w Książu Wlkp.
Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3, art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.
U. z 2015r, poz. 1515) art. 4 ust. 3 pkt 3, art. 26 i art. 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r.
o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r, poz. 330 ze zm.), rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 maja 2010r.
w sprawie sposobu i trybu gospodarowania składnikami rzeczowymi majątku ruchomego, w który
wyposażone są jednostki budżetowe (Dz. U. Nr 114, poz. 761) zarządzam, co następuje:
§ 1. W Zarządzeniu

Nr 161/2011 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 16 listopada 2011 roku

w sprawie zasad przeprowadzenia i rozliczania inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp.,
wprowadza się zmianę
1)

Załącznik Nr 2 – Harmonogram Prac Zespołów Spisowych otrzymuje brzmienie, z godnie
z załącznikiem do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Tracą moc zmieniające zarządzenia w sprawie zasad przeprowadzania i rozliczania
inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Książu Wlkp. Nr 158/2012 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia
12 grudnia 2012 roku, Nr 117/2013 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 13 listopada 2013 roku
Nr 164/2014 Burmistrza Książa Wlkp. z dnia 2 grudnia 2014 roku.
§ 3. Wykonanie Zarządzenia powierza się Sekretarzowi Gminy.
§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

oraz

Załącznik
do Zarządzenia Nr 183/2015
Burmistrza Książa Wlkp.
z dnia 23 listopada 2015 roku
HARMONOGRAM PRAC
ZESPOŁÓW SPISOWYCH
Zespół spisowy nr 1
Zespół w składzie:
1. Olejniczak Malwina – przewodniczący
2. Kuszyńska Honorata – członek
3. Sieńkowska Paulina – członek
Przeprowadzi inwentaryzację w Urzędzie Miejskim na dzień 31 grudnia 2015 poprzez dokonanie spisu
z natury
• środków trwałych;
• materiałów;
• innych składników rzeczowych majątku trwałego urzędu;
• wartości niematerialnych i prawnych.
Zespół spisowy nr 2
Zespół w składzie:
1. Perczak Renata – przewodniczący
2. Weiss Nowak Agata – członek
3. Muślewska Prakseda – członek
Przeprowadzi inwentaryzację w kasie Urzędu Miejskiego na dzień 31 grudnia 2015 poprzez dokonanie
spisu z natury
• gotówki;
• druków ścisłego zarachowania;
• czeków;
• innych papierów wartościowych.
Zespół spisowy nr 3
Zespół w składzie
1. Ryszewska Maria – przewodniczący
2. Szelejewski Tomasz – członek
3. Wawrzynowicz Dawid – członek
∙ Przeprowadzi inwentaryzację w magazynie materiałów budowlanych,
• środków trwałych oddanych w dzierżawę;
Oraz poprzez porównanie stanu ewidencyjnego na dzień 31.12.2015 roku
• inwestycji rozpoczętych;

• gruntów;
• środków trwałych, do których jest utrudniony dostęp.
Zespół spisowy nr 4
Zespół w składzie
1. Izabela Kozelan Marcinkowska – przewodniczący
2. Korasiak Krzysztof – członek
3. Pawłowski Jędrzej – członek
Przeprowadzi inwentaryzację na dzień 31.12.2015r poprzez dokonanie spisu z natury w jednostkach
Ochotniczych Straży Pożarnych w Gminie Książ Wlkp.
• środków trwałych;
• materiałów;
• innych składników rzeczowych majątku trwałego urzędu;
• wartości niematerialnych i prawnych.
Zespół spisowy nr 5
Zespół w składzie
1. Lenartowska Małgorzata – przewodniczący;
2. Kuszyńska Honorata – członek;
3. Sieńkowska Paulina – członek
Przeprowadzi inwentaryzację w Świetlicach Wiejskich na dzień 31.12.2015 roku poprzez dokonanie
spisu z natury;
• środków trwałych;
• materiałów;
• innych składników rzeczowych majątku trwałego urzędu;
• wartości niematerialnych i prawnych.
Pracownicy referatu finansowego przeprowadzą
1. inwentaryzację poprzez porównanie stanu ewidencyjnego na dzień 31.12 danego roku
1) należności długoterminowych, spornych i wadliwych;
2) należności wobec pracowników i publicznoprawnych;
3) rozliczeń międzyokresowych kosztów;
4) funduszy specjalnych i rezerw;
5) udziałów w obcych podmiotach gospodarczych.
2. inwentaryzację poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia na ostatni dzień roku kalendarzowego
stanu:
1) środków pieniężnych na rachunkach bankowych;
2) pożyczek i kredytów.

3. inwentaryzację poprzez uzyskanie pisemnego potwierdzenia od kontrahentów na dzień 30.11 danego
roku należności i zobowiązań poza należnościami i zobowiązaniami spornymi, wątpliwymi,
pracowniczymi i publicznoprawnymi.

