
ZAR'ADZENIE Nr 327104
Burmist rza Miasta Jpdrzej owa
z dnia 16 grudziefi 2004 rok

w sprawie powolania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia
rocznej inwentaryzacji za 2004 rok

Na podstawie $ 26 ust. I ustawy z dnia 29 wrzeínia I 994 r o
rcahunkowo$ci ( tekst jednolity Dz.U. Nr 76 poz.694 220A2 roku z
póin.zm.)w sprawie zasad prowadzenia rachunkowcéci / na wniosek
Skarbnika Gminy zanqdza sig co nastgpuje:

$ l. Powofuje siE Pana Wojciecha Abramowicza - Naczelnika
Wydziatu Rolnictwa i Gospodarki Gruntami na
Przewod niczqcego Komi sj i Inwent ary zacyjnej .

$ 2. W poroz.rmieniu zPrzewodnicz4cym Komisji Inwentaryzacyjnej
powotuj e sig czlonków Komisj i Inwentary zacyjnej, którry beda
dzialali w poszczegílnych polach spisowych:

I.Pole spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji Srodków
trwalych, wartoéci niemateri alnych prawnych znaj duj qcych
sig w Urzgdzie Miejskim w Jgdrzejowie.
Inwentary zacji dokonaj 4 zespoty spi sowe w skladzie :

1. Paulina Grabowska
2. Szewczyk Olga
3. Hubert Gola
4. LidíaKoSmider

1. Mucha Monika
2. Rosolowski Jaroslaw
3. WoZniak Anna
4. Pantak Edvta



$ 3. Inwentaryzacje naleiry przeprowadzió metod4 petnej
inwentaryzacji okresowej w drodze spisów znatury.

$ 4. Zespoly spisowe dokonaja spisu znatury skladników
majqtkolvych zgodnie z abowiqnj4cych przepisami z zasadami
ujgtymi w ustawie o rachunkowoSci z dnia 29 wrzeínia
1994 roku w sprawie prowadzenia rachunkowoSci / tekst
jednolity Dz.U. Nr 76 poz.694 22002 2p62. zm.l orazzgodnie z
wyty cznymi Przewodniczecego Komi sj i Inwenta ry zacyjnej .

$ 5. Zainteresowani Kierownicy komórek organizacyjnych Urzgdu
Miejskiego oruz osoby materialnie odpowiedzialne za
powi erzone mienie dokonuj q przed inwentary zacj4

- sprawdzenia iloéci i jakoSci powierzonych ich opiece
skladników maj qtkowych,

- uzgodnienia ewidencji z ksiEgowo5ci4 materialow%

- przygotowania podlegaj4ce spisowi majqtku sprawnego
przeprowadzenia spisu z natury.

$ 6. Skarbnik Gminy przezpodlegtego pracownika , przygotowuje
odpowiedniq iloéó arkusry spisowych , które jako druki Scislego
zar achowania wyda Przewod niczqcemu Komi sj i
lnwentaryzacyjnej .

$ 7. Termin zakoúczeniaprac ustala sig na dziei 15 marca 2005
roku.

$ 8. Za prawidlowe przeprowadzenie inwentaryzacji czyni sig
odpowie dzialnego Pana Woj ciecha Abram owicza
Przewod niczqcego Komi sj i Inwent ary zacyjnej .

$ 9. Zarzqdzenie wchodzi w rycie z dniem podpisania.



Otrzymujq:

I . Przewodnicz4cy Komisji Inwent aryzacyjnej
2. Skarbnik Gminv
3. Sekretarz Urzgdu Miejskiego Ll .:rp- Llu¡'inttr'í:: :;- :
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