ZARZĄ DZENIE NR 25/2017
STAROSTY WRZESIŃ SICIEGO
z dnia 19 września 2017 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym we Wrześni

Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.
z 2016 r., poz. 1047 z późn. zm.) oraz Zarządzenia nr 43/2016 Starosty Wrzesińskiego z dnia
15 grudnia 2016 roku w sprawie instrukcji gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji
i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie Powiatowym we Wrześni
zsrządza się, co następuje:

§ 1. Przeprowadzić inwentaryzację slcladników majątkowych w Starostwie Powiatowym
we Wrześni w terminie od dnia 15 października 2017 roku do dnia 15 stycznia 2018
roku wg harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik do niniejszego
zarządzenia.
§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić metodą spisu z natury oraz porównania z danymi
z ksiąg według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
§ 3. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe:
1)środki trwałe,
2) środki trwałe w używaniu,
3) środki pieniężne.
§ 4. Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 3, powołuje się komisję
inwentaryzacyjną w składzie:
1) Paweł Puzdrakiewicz - przewodniczący,
2) Julia Sosna - członek,
3) Magdalena Śmidowicz - członek,
4) Artur Czajkowski - członek.
§ 5.1. Składniki majątku wymienione w § 3 pkt li 2 należy:
1) spisać na arkuszach spisu z natury z wyłączeniem środków trwałych
sklasyfikowanych w grupie O i 2,
2) zinwentaryzować metodą porównania z danymi z ksiąg w zakresie środków
trwałych sklasyfikowanych w grupach O i 2.
2. Inwentaryzację składników majątku wymienionych w § 3 pkt 3 należy przeprowadzić
w drodze spisu z natury i porównania z danymi z raportów kasowych.
§ 6. Zobowiązuje się komisję inwentaryzacyjną do:
1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym
odpowiedzialnych,
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2) przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad
i sposobów postępowania określonych w instrukcji gospodarki majątkiem trwałym,
inwentaryzacji i 71sad odpowiedzialności za powierzone mienie w Starostwie
Powiatowym we Wrześni,
3) dokonania ostatecznej wyceny składników majątkowych,
4) sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji,
5) przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Wydziału Finansowego
w terminie pięciu dni po zakończeniu spisu.
§ 7. Członków komisji inwentaryzacyjnej czyni się odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne
i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym.
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.
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