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w    sprawie    powolania   zespoI6w    spisolvych    oraz    ustalenia    sposobu    przeprowadzenia
i  harmonogramu  rocznej   inwentaryzacji  okresowej   majatku  gminy  Drawsko  Pomorskie
w2017r.

Na podstawie art.  30 ust. 2 pkt 3  usta\vy z dnia 8 marca  1990 r.  o  samorzadzie gminnym (Dz.  U.  z
2017  r.  poz.   1875)  i  §5  ust.  3  oraz  §13  pkt  2  zalacznika  Nr  6  do  zarzadzenia  Nr  156/2010  Burmistrza
Drawska  Pomorskiego  z  dnia  30  grudnia  2010  r.  w  sprawie  ustalenia  dokumentacji  opisujapej  zasady
(polityke)  rachunkowoSci  w  Urzedzie  Miejskim  w  Drawsku  Pomorskim,  zmienionego  zarzadzeniem  Nr
128/2012  Burmistrza  Drawska  Pomorskiego  z  dnia 31  lipca 2012  r.  zmieniajapym  zarzadzenie  w  sprawie
ustalenia  dokumentacji  opisujacej   zasady  (polityke)  rachunkowoSci  w  Urzedzie  Miejskim  w  Drawsku
Pomorskim, zarzadza sic co nastepuje:

§1.  Ustala  sic,  Ze  roczna  inwentaryzacje  okresowa  majatku  gminy  Drawsko  Pomorskie,  zwana  dalej
inwentaryzacja"9   naledy   PrZePrOWadZi6   wg   harmonogramu,    stanowiqcego   zalacznik   do   niniejszego

zarzqdzenia.

§2.   W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powofuje sis zespoly spisowe w nastepujacym skladzie:
1)    zesp6I spisolvy Nr 1:

a)   Joanna Latkowska
b)   Hanna Kolodziejczyk - Zubik
c)    Marta Wasilewska
d)   Przemyslaw WiSniewski
e)    Marcelina Kowalska

2)   Zesp6I spisolvy Nr 2:
a)    Andrzej Galazkiewicz
b)   Malgorzata Jakubowska
c)    Anna Tymihska
d)    Paulina Malec

- przewodniczacy zespofu spisowego,
- z-ca przewodniczacego zespofu spisowego,
- czlonek zespofu spisowego,
- czlonek zespofu spisowego,
- czlonek zespofu spisowego;

- przewodniczacy zespofu spisowego,
- z-ca przewodniczqcego zespofu spisowego,
- czlonek zespofu spisowego,
- czlonek zespofu spisowego.

§3.     Inwentaryzacje  naledy przeprowadzi6  nastepujapymi  sposobami  oraz objq6  nia nastepujace  skladniki
majatkowe:

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

w Drawsku Pomorskim,
b)    druki Scislego zarachowania,
c)    zapasy      material6w      I      towar6w,      znajdujace      sic      w      strze2onych      skladowiskach

i objetych ewidencja iloSciowo - wartoSciowa,
d)   zapasy zaliczane w koszty material6w i towar6w na dzieh zakupu,
e)    obce zasoby przyjete przezjednostke do przechowania, w najem, dzierZawe lub uZ)rfkowanie;
I)    srodki trvale i pozostale Srodki trvale znajdujace sis na terenach niestrzeZonych;

2)   w drodze potwierdzenia sald:
a)    frodki pieniezne i papiery wartoSciowe zdeponowane w bankach lub innych inst)rfucjach;
b)    frodki  pieniezne  znajdujace  sic  w  bankach  na  rachunkach  bieZacych,  na  rachunkach  lokat,

w depozytach itp.,
c)    naleznosci,      w     tym     podyczki     (z     \vylaczeniem     naleZnoSci      spomych,     watplivych,

publicznoprawnych i od os6b nieprowadzacych ksiag rachunkovych);
3)   w drodze weryflkaCji:

a)    grunty,  prawa  wieczystego  uz)rfkowania,  prawa  sp6idzielcze  i  inne  Srodki  trvale  do  kt6rych
dostep jest 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,  znajdujace  sic  na  terenie
strzeZonym,

c)    frodki t]wale w budowie (inwestycje rozpoczete),



d)   naleznoSci spome, watpliwe, publicznoprawne i od os6b nieprowadzacych ksiag rachunko\vych,
e)    zobowiazania wszelkiego rodzaju,
I)    nie\vymienione  \vy2ej   akfyva  i  pas)^va,  a  tak2e  \vymienione  - jeZeli  przeprowadzenie  ich

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

§4.     Zobowiapuje   sic   kierownik6w   referat6w   oraz   osoby   na   samodzielnych   stanowiskach   Urzedu
Miejskiego   w   Drawsku   Pomorskim   do   zapewnienia   harmonijnej    pracy   zespo16w   powolanych   do
przeprowadzenia  inwentaryzacji   i  udzielania  im  niezbednej   pomocy  przy  \vykon)nvaniu  powierzonych
zadah.

§5.   Zarzadzenie wchodzi w Zycie z dniem podjecia.



Zalacznik do
zarzadzenia Nr  195/2017

Burmistrza Drawska Pomorskiego
z dnia 23 Iistopada 2017 r.

Ha-onogram rocznej inwentaryzacji okresowej maj atku gminy Drawsko
Pomorskie w 2017 r.

£p. Wyszczeg6lnienie prac Obiekt Wykonowca Inw euto[ry zacj a Terndn Terndn odzaj| fornqu
zinw enta[ry zow cLnda Wg Stanu nadrieri przeprow adeeni a(oa-do) rozliczerti a mcto da|techndkainweato[ry zacj i

J. W drodze spisu z notary

- obce Srodki trwale Urzqd Mejshi zesp6t spisowyNrI,zesp6tspisowyNr2 3l.l2.2017 27.l1.2017  -3l.l2.2017 03.03.2018 pis z natury naarhaszachspisunatury

- zapasy material6w Urzqd Miej ski, zesp6t spisowy 31.12.2017 27.ll.2017 - 03.03.2018 •,pis z natury na
I.  foM/CZrO,14). ? ednostklomochicz e(sotectwa,'rwietlice,jechosthiOSP,ZUK) Nr  I, zespdispisclwyNr2 3l.l2.2017 arhaszach spisunatury

- paliwo Urzcld Mejshi, zesp6t spisowy 3l.l2.2017 27.l2.2017  - 03.03.2018 pis z natury na
T ednostkiomocnicze (strdemiejsha,jedeosthiOSP) Nr2 3l.l2.2017 arhaszach spisunatwry

- Srodhi pieni?Zne Urzc!d Miejski zespct spisowy 3l.12.2017 27.l2.2017 - 03.03.2018 rotok6t
w Jcasie aSa Nr1 3l.l2.2017 irtw ehi aryz acj ihasJ,

- druhi Scistego Urzqd Mejski zespdi spisowy 3l.l2.2017 27.l2.2017- 03.03.2018 pis z natury na
arachowahia, papierywartoSciowe(weksleiirmedepozyty) aSa Nrl 3l.l2.2017 arhaszach spisunatwry

- Srodkl trwale i pozostale teren wiejski gminy zesp6t spisowy I       31.l2.2017 27.ll.2017  - 03.03.2018 spis z natury rra
'rrodkl inl/ale na terenach raw sko Nr I, zespdi 3l.l2.2017 arhaszach spisu
niestrze2onych om orshie spis owyNr2 natwry

JT. W drodre uz;yskahia potwierdz;enia salda

- udzialy i akye Urzcld Miejski - Staly Zesp6l 31.12.2017 3l.l2.2017 - 03.03.2018 is emne
(diugoterminowe aktyw a`1nanSOWe) eferat PBF Weryfikaeyj ny 15.Ol.2018 otw ier dz evie(uzgodnieniecz/dJ

- Srodhi pienieZne na Urzqd Miejshi - Staly Zesp6t 3l.l2.2017 3l.12.2017- 03.03.2018 is emne
rachunhach banhowych(wrazzkontamikredyt6wipodyczekzksiqgrachankowychbudeetu) efierat PBF Weryfihacyj ny l5.Ol.2018 otwierdzenie(uzgodhieniesold)

- nalezno5ci (z wyjqtkiern Urz;qd Miejshi - Scaly Zesp6t 31.12.2017 31.12.2017  - 03.03.2018 isemne
naleZnoS ci spornychiwqtryliwych,naleZnoSciodos6bhieprowadzqeychksiqgrachunhowychlracowhik6w,naleZnoSciztytul6wublicznoprownych) ef;erat PBF Weryfikaeyj ny 15.01.2018 otwierdzehie(uzgodnieniesald)orazrotok6tweryfihacjinadzieh31.12.2017



JJJ. W drodze weryfikacji poprzez por6wnanie danych w ksiqgach rachunkowych z danymi wynikajqcymi z dokument6w

- 5rodki trwale Urz:qd Miejski Staly Zesp6tWeryfihacyjny 31.12.2017 31.12.2017-15.01.2018 03.03.2018 rotok6tweryfihacji sold

-Srodki trwale (grunty oraz Urzqd Miejshi Staly Zesp6l 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 r otok6t
'rrodhi trwaletrudnodostqpne) We ryfi hacyj ny 15.01.2018 weryfihacj i said

-Srodhi trvale w budowie Urzqd Miejshi Staly Zesp6l 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 rotok6l
(inwestycje rozpoczete) Teren calej gminy- We ryfi hacyj ny 15.01.2018 weryfihacji said

- pozostale Srodhi trwale Urzqd Miejski Staly Zesp6t 31.12.2017 31.12.2017  - 03.03.2018 Protok6t

(wypos aZe nie) Teren catej gminy- Weryfihacyj ny 15.01.2018 weryfihacj i said

- wartoSci niematerialne Urzqd Miejshi Staly Zesp6t 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 rotok6t
i prawne Weryfihacyj ny 15.01.2018 weryfihacj i sold

rozrachunki budeetu Urzqd Miejski - Staly Zesp6t 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 rotok6l
oferat PBF W e ryfikacyj ny 15.01.2018 weryfihacj i said

rozrachunhi jednosthi Urzqd Miejshi - Staly Zesp6l 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 r otok6t
(nale2noSci i zobowiqzania'porne,wqtpliwe,ale2noSciizobowiqzaniaobecos6bnieprowadeqcychksiqgachunkowych,naleznoSciizobowiqzaniaztytul6wublicznoprawnych,naleZnoSciizobowiqzaniapracownihami) oferat PBF Weryfihacyj ny 15.01.2018 weryfihacj i sold

- praychody przyszlych Urzqd Miejshi - Staly Zesp6t 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 rotokdi
okres 6w ef;erat PBF We ryfi hacvi ny 15.01.2018 eryfihacj i said

- koszty przyszlych Urzqd Miejshi - Staly Zesp6l 31.12.2017 31.12.2017  - 03.03.2018 rotok6t
okres 6w eferat PBF Weryfihacyj ny 15.01.2018 weryfihacji sold

- fundusz jednostki Urzqd Miejski - Staly Zesp6t 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 rotok6t
eferat PBF W e ryfihacyj ny 15.01.2018 eryfihacji sold

akladowy Fundusz Urzqd Miejski - Staly Zespdi 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 r otok6t
wiadczeh Socjalnych eferat PBF We ryfi hacyj ny 15.01.2018 weryfihacj i sold

traty i zyski Urzqd Miejshi - Staly Zesp6t 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 Protokdi
nadzwyczajne oraz wynikLnanSOWy ef;erat PBF We ryfi kacvi ny 15.01.2018 eryfihacji sald

- inne nie wymienione Urzqd Miejshi - Staly Zesp6l 31.12.2017 31.12.2017- 03.03.2018 rotokdi
owyZej skladniki aktyw6wipasyw6w(np.umorzenie'rrodk6wtrwalych,ozostalychSrodk6wtrwalych,wartoSciniematerialnychiprawnych,inne) efierat PBF We ryfi hacyj ny 15.Ol.2018 weryfihacj i sald

- wydatki niewygasaj gce, Urzqd Miejshi - Staly Zesp6l 31.l2.2017 31.12.2017- 03.03.2018 rotok6t
ozliczeniamiedzyokeesowe, niedob6rlubnadwyZhabudeetu,hamulowanyniedob6rtubadwyZhabudeetu,wyniknapozostalychoperacjach ef;erat PBF We ryfi hacyj ny 15.01.2018 weryfihacji said


