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Drawska Pomorskiego                     ZARZADZENIE NR 163/2016

7u5-goeon.DY:a.ws;kkgr?gI:go:stile BURMISTRZA DRAWSKA POMORSKIE GO
!el_ oq4-36334Qq. i,`,  -  ,CQQ".                         Z dnia 6  gI.udnia 2016  r.

w    sprawie    powolania    zespoI6w    spisorvych    oraz    ustalenia    sposobu    pIZePrOWadZenia
i  harmonogramu  rocznej   inwentaryzacji  okresowej   majatku  gminy  Drawsko  Pomorskie
w2016r.

Na podstawie art.  30 ust.  2 pkt 3  ustarvy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorzadzie gminnym (Dz.  U.  z
2016  r.  poz.  446,  poz.   l579)  i  §5  ust.  3   oraz  §13  pkt  2  zalapznika  Nr  6  do  zarzadzenia  Nr  156/2010
Burmistrza Drawska  Pomorskiego  z  dnia  30  grudnia 2010  r.  w  sprawie  ustalenia  dokumentacji  opisujqcej
zasady (polityke) rachunkowoSci w Urzedzie Miejskim w Drawsku Pomorskim, zmienionego zarzadzeniem
Nr 128/20 12 Burmistrza Drawska Pomorskiego z dnia 3 1  lipca 20 12 r. zmieniajqcym zarzadzenie w sprawie
ustalenia  dokumentacji  opisujapej   zasady  (polityke)  rachunkowosci  w  urzedzie  Miejskim  w  Drawsku
Pomorskim, zarzqdza sic co mast?puje:

§1.  Ustala  sic,  Ze  roczna  inwentaryzacje  okresowa  majatku  gminy  Drawsko  Pomorskie,  zwanq  dalej
)>inwentaryzacja"9   naledy   PrZePrOWadZi6   wg   harmonogramu,    stanowiapego   zalqcznik   do   niniejszego
zarzadzenia.

§2.   W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powofuje sic zespoly spisowe w nastepujapym skladzie:
1)    zesp6IspisowyNr  1:

a)    Joanna Latkowska
b)   Marta Wasilewska
a)    Malgorzata Jakubowska
d)    Daniel Puchalski

2)    Zesp61 spisowy Nr 2:
a)    Andrzej Galapkiewicz
b)   Henna Kolodziejczyk - Zubik
c)    Lucyna Marecka
d)   Anna Tymifiska

- przewodniczapy zespofu spisowego,
- z-ca przewodniczqcego zespofu spisowego,
- czfonek zespofu spisowego,
- czfonek zespofu spisowego;

- przewodniczapy zespofu spisowego,
- z-ca przewodniczqcego zespofu spisowego,
- cztonek zespofu spisowego,
- czfonek zespofu spisowego.

?3.     Inwentaryzacje naledy przeprowadzi6 nastepujaeymi  sposobami  oraz obja6 nia nastepujace  skladniki
majatkowe:

1)    w drodze spisu z natury:
a)    Srodki      pienieZne      i      papiery     wartoSciowe     znajdujape      sic     w     Urzqdzie     Miejskim

w Drawsku Pomorskim,
b)    druki fcislego zarachowania,
c)    zapasy      material6w      i      towar6w,      znajdujqce      sic      w      strze2onych      skladowiskach

i objetych ewidencja ilosciowo - watosciowa,
d)   zapasy zaliczane w koszty material6w i towar6w na dzieh zakupu,
e)    oboe zasoby przyjete przezjednostke do przechowania, w najem, dzierZave lub uZ)rdcowanie;
I)     Srodki tIWale i POZOStale Srodki trwale znajdujqce sic na terenach niestrze2onych;

2)    w drodze potwierdzenia said:
a)    srodki pieniezne i papiery wartoSciowe zdeponowane w bankach lub innych inst)rfulcjach;
b)    srodki  pieni?zne  znajdujape  sic  w  bankach  na  rachunkach  bie2apych,  na  rachunkacll  lOkat,

w depozytach itp.)
a)    naleinosci,     w     tym     poayczki     (z     vylaczeniem     naleinofci     spomych,     wqtplivych,

publicznopraunych i od os6b nieprowadzapych ksiag rachunkovych) ;
3)   w drodze weryflkacji:

a)    grunty,  prawa  wieczystego  uz)rfkowania,  prawa  sp6idzielcze  i  inne  Srodki  trwale  do  kt6rych
dostep j est znacznie utrudniony,

b)    ;rodki   trwale   do   kt6rych   dostep   nie   jest   utrudniony   (bez   grunt6w   i   praw),   maszyny
i  urzadzenia  wchodzqce  w  sklad   frodk6w  trwalych  w  budowie,   znajdujqce  sic  na  terenie
strzeZonym,

c)    5rodki trwale w budowie (inwestycje rozpoczete),u)      >Luun\  |L\r\lC\|u  \rY   uu\*uWLu  \L\+YV~O|Jvuu  LuL.yuV-vy+uJ>
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e)    zobowiazania wszelkiego rodzaju,
I)    nievymienione  vy2ej  akt)ova  i  pas)nva,  a  takZe  vymienione  - jeZeli  przeprc)wadzenie  ich

inwentaryzacji  w  drodze  spisu  z  natury  lub  uzgodnienia  said  nie  byte  moZliwe  z  przyczyn
uzasadnionych.

§4.      Zobowiazuje   sic   kierounik6w   referat6w   oraz   osoby  na   samodzielnych   stanowiskach   Urzedu
Miejskiego   w   Drawsku   Pomorskim   do   zapewnienia   harmonijnej    pracy   zespo16w   powofanych   do
przeprowadzenia  inwentaryzacji  i  udzielania  im  niezbednej   pomocy  przy  vykonywaniu  powierzonych
zadah.

§5.   Zarzadzenie wchodzi w dycie z dniem podjecia.
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Zalqcznik do
zarzqdzenia Nr 163#016

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 6 grudnia 2016 r.

Harmonogram rocznej inwentaryzacji okresowej majqtku gminy Drawsko
Pomorskie w 2016 I.

£p. Wyszczegljlnienie prac Ol)iekt mJ)fronowca Inwentaryzacja Terntin Terntln odea,i, forma,
zinwentaryzowania wg stanu nadzleh przeprowadrenia(od-do) roaliczenia metoda,echnikaiftwentarvzacji

I. W drodze spisu z natury

obce Srodki trwate Urzqd Miejski zesp6l spisowyNrl 31.12.2016 l7.12.2016 -31.12_2016 03.03.201 7 pis z natury naarhaszachspisuratury

zapasy materiat6w Urzqd Miejski, zesp6t spisowy 31.12.2016 I7.12.2016- 03.03.20I7 pis a natury na
i towar6w. i ednostkiomocnicze(sotectwa,ietlice,jednostkiOSP,ZUK) Nr1 31.12.2016 arhaszach spisunatury

paliw o Urzqd Miej ski,1ednoslkiomocnicze(strazmiejsha,jednostkiOSP) zesp6t spisowyNr2 31.I2.2016 3I.12.2016 03_03.2017 rpis z natury naarhaszachspisunatury

- 5rodhi pienteZne Urzqd Miej she zesp61 spisowy 31.12.2016 31.12.2016 03.03.2017 rotok6l
kasie aSa Nr2 inwentaryzaof ihary

- druki 5cistego Urzqd Miej ski zesp6l spisowy 31.12.2016 31.12.2016 03.03.201 7 •pis z nalury na

arachowania, papierywartoSciowe(weksleiinnsdepoeyty) asa Nr2 arhaszach spisunatury

- frodki t"!ale i pozoslale teren wiejski gminy zesp6t spisowy 3l.12.2016 17.12.2016 - 03.03.2017 •pis z nalury yla

irodkl l"!ale na terenaChnieslrze2onych rawshoomorskle Nr1 31_12.2016 arhaszach spisunatury

JJ. W drodze uz.yskania potwierdrenia salda

- udzialy i akye Urzqd Miofshi - Staly Zesp6t 31.12.2016 31.l2.2016 - 03.03.201 7 P isemne

(dhagoterminowe aktyal#ci#sowe/ Ref(erat PBF Wewlihacviny 15.OI.20I7 otw ierdzenie(uegodnieniecI/dJ

- Srodki pienie2ne na Urzqd Miofski - Staly Zesp6t 31.12.2016 31.l2.2016 - 03.03.2017 isernne

achunkach bankowych(wrazzhontamikredyl6wipotyczekzksiqgachunkowychI)udzetu) Roflerat P BF WeryfilhaCriny 15.01.2OI7 otwierdzenie(uzgodrlieniec}/dJ

- nalezndsci (z wviqtkiem Urzqd Miejskl - Staly Zesp6t 3].12.2016 31.12.20I6 - 03.03.201 7 isemne

nalezno5ci spornychiwqtpliwych,nale2no5ciodos6bnieprowadeqaychiqgrachankowych,racownik6w,naleZno5ciztylul6wulblicznoprawnych) eferat PBF// WewlikacyJny 15.01.2017 otwierdze nie(uegodnienieOld)oraerotok6lweryfihaoftnadzieh31.12.2016
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JtJ. w drodze weryfikacji poprzez por6wnanie danych w kstegach rachunkovych z danymi wynikajqeynd Z dOkumentoW

frodkl trwale Urzqd Miejshi Staly Zesp6tWeryfikacyjny 3l.12.2016 31.12.2016-15.01.2017 03.03.201 7 Protok6leryfikacji said

5rodki trwate (grunty oraz Urzqd Miejski Staly Zesp6l 31.12.2016 3l.12.2016- 03.03.2017 rolok6l
irodhi trwaletrudnodost?pne) Weryfthaayjny 15.01.2017 eryfikacj i sold

Srcldki trwale w budowie Urged Miejsk1 Staly Zesp6t 31.12.2016 31.12.2016- 03.03.2017 Protok6t

(inwestycje rorpoczete) Teren catof gminy- Wevihaeyjny 15.01.2017 eryfihaofi said

pozostate Srodki trwale Urzqd Miej ski Staly Zes1)6t 31.12.2016 31.]2.2016- 03.03.2017 Protok6I

(wyposazey|ie) Teren catof gwiny- Weryfikacyj ny 15.01.2017 eryfihaofi said

warto5ci niematerialne Urzed Miejsk' Staly Zesp6l 31.12.2016 31.I2.2016- 03.03.2017 Protok6t
i prawne Weryfilhaayj ny 15.01.2017 eryfihaofi said

rozrachunki budzetu Urzqd Miejskl - Staly Zesp6t 31.l2.2016 31.12.2016- 03.03.2017 rotok6t
eferat PBF Wewlilkacviny 15.01.2017 eryfikacji said

rozrachunki jednostki Urzqd Miejski - Staly Zesp6l 31.12.20J6 3I.12.2016 - 03.03.2017 rotok6t

(nalezno5ci i zobowiqzania.porne'wqtpliwe,alezno5ciizobowiqzaniaobecos6bieprowadzqcychksiqgachunkowych,nalezndsciizobowiqzaniaztytut6wublicznoprawnych,alezndsciizobowiqzaniaI)raCOWnihami) Refierat PBF Weryfihacviny 1 5.01.2017 eryfilhaof i said

preychody preyszlych Urzqd Miejski - Staly Zesp6l 31.12.2016 31.12,2016- 03.03.2017 Protok6t
okres6w eflerat PI3F Werfhacviny 15.Ol.2017 eryfihaofi said

koszty przyszlych Urzqd Miofski - Staly Zesp6t 3I.12.2016 31.12.2016  - 03.03.2017 rotok6t
okres6w eferat PBF Weryfihacviny 15.01.2017 eryfilhaof i said

fiundrsz j ednoslki Urzqd Miejski - Staly Zesp6t 3l.12.2016 31.12.2016  - 03.03.201 7 rolok6t

oflerat PBF Weryfihacviny 15.01.2017 eryfihacj i sold

aldadowy Fundusz Urzqd Miejski - Staly Zesp6I 31.12.2016 31.12.2016  - 03.03.2017 rolok6l'twiadczeh soofalnych
ef,erat P BF Weryfihacyjny 15.01.2017 werulikacji sold

traty i eyski Urzqd Miejski - Staly Zesp6l 31.12.2016 31.12.2016- 03.03.2017 rotok6t
adzwyczofne oraz wynik1nanSOWy oflerat PBF Weryfihacviny 15.01.2017 weryfihacj i said

inne nie wymienione Urzqd Miejshi - Staly Zesp6l 31.12.2016 31.12.2016 - 03.03.2017 rotok6t
owyzof skladniki aktry6wipas)rw6w(np.umorzenieirodk6wtrwalych,orostalych5rodk6wtrwalych,warto5ciiematerialnychiprownych,inne)

-eferat PBF
Weryfilhacvi ny 15.01.2017 eryfihacj i sold

wydatki niewygasofqce, Urzqd Miejskl - Staly Zesp6t 31.12.2016 31.12.2016- 03.03.2017 Protok6t
ozliczeniaiedzyokresowe, niedob6r!ubnadwyzhabudzetu,kumulowanyniedob6rlabadwyzkabudzetu,wynikapozostalychoperaofach oferat PBF Weryfilhacviny 15.01.2017 weryfilkacji said
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