ZARZĄDZENIE NR 17/2017
WÓJTA GMINY SIEMIATYCZE
z dnia 9 listopada 2017 r.
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Siemiatycze w roku 2017.
Na podstawie art. 33 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U.z 2017r. poz. 1875)
i art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016r. poz. 1047) zarządzam, co
następuje:
§ 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury na dzień 15 listopada 2017 roku, za wyjątkiem
stanu kasy na dzień 29 grudnia 2017r. i stanu paliwa na dzień 28 grudnia 2017 roku:
1) środków pieniężnych znajdujących się w kasie;
2) czeków, weksli i innych papierów wartościowych w postaci materialnej;
3) środków trwałych własnych z wyłączeniem gruntów oraz środków trwałych trudno dostępnych oglądowi (np.
zainstalowanych pod ziemią);
4) rzeczowych składników majątku obrotowego;
§ 2. Przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze porównania z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji sald
(stanów) wynikających z ewidencji księgowej:
1) grunty oraz trudno dostępne środki trwałe;
§ 3. Zobowiązuję osoby odpowiedzialne materialnie za poszczególne składniki mienia do:
1) przygotowania pól spisowych oraz znajdujących się składników do inwentaryzacji;
2) przygotowanie wniosków o likwidację zniszczonych składników majątkowych i przekazanie Komisji
Likwidacyjnej;
3) uporządkowanie dokumentacji ilościowej i wartościowej powierzonych składników majątkowych;
§ 4. Powołuję zespoły spisowe z określeniem zakresu prac spisowych zgodnie z załącznikiem do niniejszego
zarządzenia.
§ 5. Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej i Skarbnik Gminy dokonają przed inwentaryzacyjnego
przeszkolenia członków zespołów spisowych oraz materialnie odpowiedzialnych.
§ 6. Do zadań zespołów spisowych należy:
1) pobranie druków arkuszy spisowych od Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej;
2) przeprowadzenie zgodnie z harmonogramem oraz prawidłowo i rzetelnie spisów z natury;
3) przekazanie kompletnych materiałów inwentaryzacyjnych Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej;
4) rozliczenie się z pobranych arkuszy spisowych;
§ 7. Ustalam następujące terminy realizacji zadań wymienionych w zarządzeniu:
1) do dnia 15 listopada 2017 roku złożenie wniosków przez osoby materialnie odpowiedzialne o likwidację
składników majątkowych:
2) do dnia 15 listopada 2017 roku przeszkolenie członków zespołów spisowych i osób materialnie
odpowiedzialnych;
3) od dnia 20 listopada 2017 roku do 21 grudnia 2017 roku przeprowadzenie spisów z natury, za wyjątkiem
28 grudnia stanu paliwa w samochodach służbowych i OSP i 29 grudnia stanu kasy;
§ 8. Wykonanie zarządzenia powierza się Sekretarz Gminy i Skarbnik Gminy.
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§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt
Edward Krasowski
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Załącznik do Zarządzenia Nr 17/2017
Wójta Gminy Siemiatycze
z dnia 9 listopada 2017 r.
Wykaz zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy
Siemiatycze
lp.
1.
2.
3.

skład osobowy zespołu spisowego
Oreszczuk
Monika
Anna,
Niewiarowska Joanna
Zarzecka Marta, Wielogórski Radosław

4.

Mańkowski
Mirosław
Stanisław,
Manturewicz Sebastian
Moczulska Janina, Zarzecki Jacek

5.

Piotrowska Teresa, Kusaczuk Barbara

6.

Klepacka Jadwiga, Czarkowski Janusz

7.
8.

Zarzecka Jolanta, Grzeszczuk Patrycja
Boguszewska
Paulina,
Karolczuk
Teresa
-

-

zakres inwentaryzacji
Urząd Gminy
Jednostki OSP wraz z remizami, świetlice: Tołwin, Kajanka, Kłopoty-Bujny, Krupice,
Klekotowo, Ogrodniki, Słochy Annopolskie
Baza Turystyczno-Wypoczynkowa w Wólce Nadbużnej, świetlice: Turna Duża, Anusin,
Boratyniec Ruski, Siemiatycze-Stacja
świetlice: Klukowo, Skiwy Małe, Cecele, Grzyby-Orzepy, Rogawka, Czartajew, KłopotyBańki
magazynek powodziowy, świetlice: Wiercień Duży, Romanówka, Leszczka, Baciki Dalsze,
Baciki Średnie, Baciki Bliższe
grunty, drogi gminne i wewnętrzne, środki trwałe trudno dostępne i inne środki trwałe
Gminy Siemiatycze.
stan kasy
stan paliwa w samochodach służbowych i OSP.
-
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