ZARZĄDZENIE Nr 106 l2ll2
BURMISTRZA MIASTA WĄGROWCA
z dnia3| paździemika2OI2 r.
w sprawie przeprowadzenia pelnej inwentaryzacji w 2012 roku

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( Dz. U. z 2009 r.
Nr 152, poz. 1ż23 z późni€lszymi zmianami ) zarządzam co następuje :

§ 1. 1. Przeprowadzić pełną inwentaryzację metodą spisu z natry w Utzędzie Miejskim,
Ochotniczej Straży Pożarnej i pozostałych obiektach podlegających Urzędowi Miejskiemu w
Wągrowcu.
2, Przeptowadzić inwentaryzację metodą uzgadniania sald ak§.łvów i pasywów.
3. Przeprowadzić inwentaryzację metodą weryfikacji sald pozostałych aktywów i pasy,wów.
§ 2. Powołuję zespoły spisowe w składzie:
Zespół Nr 1
l,; Krzysaol Bierła - przewodniczący
2) Robert Rejmoniak - członek
3) Sylwia Widzińska - członek
do przeprowadzenia inwentaryzacji środków trwałych w obszarach określonychw pkt. 1 i 3
planu inwentaryzacji stanowiącego załącznik nr 1 ,
Zespół Nr 2:
1) Barbara Jankiewicz - Korcz - przewodnicząca
2) Ewa Rajczyk - członek
3) Magdalena Walkowiak - członek
do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w obszarach określonych w
pkt. 2.1 planu inwentaryzacji stanowiącego zŃącmik nr I,
Zespół Nr 3:
1) Zbyszko Sygierycz - przewodniczący
2) Iwona Łosińska - członek
3) Katarzyna Gronowska - członek
do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych środków trwałych w obszarach okeślonychw
pkl 2,2 ,2,3 i 2.4 planu inwentaryzacj i stanowiącego załącznik nr 1 ,
Zespół Nr 4:
1) Edfia Słomka - przewodnicząca
2) Ewelina Lorenc - członek
3) Aleksandra Cholewińska - członek
do przeprowadzenia inwentaryzacji pozostałych aktywów w obszarach określonych w pkt. 4, 5,
6 i 7 planu inwentaryzacji stanowiącego zńącznik rlr 1 .
§ 3. Inwentaryzację metodą uzgadniania sald aktywów i pasywów oraz metodą weryfikacji sald
pozostałych aktywów i pasywów dokonuje Wydział Finansowy.
§ 4. Zobowiązuje się osoby materialnie odpowiedzialne do odpowiedniego uporządkowania
mienia i ewidencji:
- sprawdzenia oznaczenia środków trwałych,
- wstępnei oceny przydatności.
- uporządkowania ewidencji ilościowej środków trwałych i uzgodnienie jej z danymi
wykazanymi w ewidencji księgowej i innych urządzeniach ewidencyjnych,
§ 5. Terminy inwentaryzacji oraz ich zakes określazatwietdzony w dniu 31.10.2012 r. plan
ir-rwentaryzac ji na 2012 rok. stanowiący załącznlk nr I do Zarządzenia.
:
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natury zgodnie
zasadami określonymi
§ ó. Zespoły spisowe dokonają spisów
w Instrukcji Inwentaryzacyjnej w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.
§ 7. Przewodniczący Stałej Komisji Inwentaryzacyjnej w terminie do dnia 04,01.2013 r.
przeketże do Wydziału Finansowego zgromńznne arkusze spisowe celem dokonania ich
wyceny i ustalenia ewentualnych różnic inwentaryzacyjnych.
§ 8. Zarządzeńe wchodzi w życie z dniem

podjęciu.
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