
ZARZĄDZENIE NR  99/ 2014 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
  z dnia 27 października 2014 roku 

 
w sprawie: powołania zespołów spisowych  do przeprowadzenia inwentaryzacji składników  
majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu oraz ustalenia harmonogramu prac. 
 

Na podstawie art. 26 ustawy  z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tekst 
jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz.1223 ze zmianami) ustalam co następuje: 
 

§1. Powołuje się  stałe zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta w Jastrowiu oraz ustala się przypisane 
im pola spisowe i zakresy prac: 
 
 
I. Zespół spisowy Nr 1 w składzie: 
 
1. Kamińska Krystyna       - przewodnicząca zespołu  
2. Kowalczyk Paulina        - członek 
3. DroŜdŜowska Karolina  - członek 
 

a) dokona spisu z natury środków trwałych w eksploatacji,  niskocennych składników 
rzeczowych majątku trwałego w uŜywaniu w budynkach biurowych Urzędu, paliwa, 
niskocennych składników rzeczowych majątku trwałego w uŜywaniu sołtysów, materiałów 
biurowych zaliczanych bezpośrednio w koszty, inwentaryzację w drodze porównania stanu 
ewidencyjnego wartości niematerialnych i prawnych.; 

b) dokona spisu z natury środków trwałych w eksploatacji oraz niskocennych składników 
rzeczowych majątku trwałego w uŜywaniu na stanie hali widowiskowo-sportowej, boisk 
sportowych w tym Orlika, stadionów, kortu tenisowego i plaŜy miejskiej.” 

 
 
II.  Zespół spisowy  Nr 2 w składzie: 
 
1. śendel Jolanta               - przewodnicząca zespołu  
2. Łyczywek Eugeniusz     - członek  
 
dokona spisu z natury środków trwałych w eksploatacji, niskocennych składników rzeczowych 
majątku trwałego w uŜywaniu oraz paliwa na stanie OSP Jastrowie i OSP Sypniewo. 
 
 
II. Zespół  Spisowy Nr 3 w składzie:  
 
1. Lewandowska Danuta   -   przewodnicząca  zespołu  
2. Miszczak Anna- członek  
 
dokona spisu z natury gotówki w kasie, czeków, druków  ścisłego zarachowania. 
 
 
 



IV. Zespół  spisowy Nr 4 w składzie:    
 
1. Dudek Joanna                   - przewodnicząca zespołu 
2. Piotr Kozłowski                - członek  
3. śmuda Dorota                  - członek 
 
dokona spisu z natury niskocennych składników rzeczowych majątku trwałego w uŜywaniu  
w terenie, środków trwałych dzierŜawionych obcym, inwentaryzacji w drodze porównania stanu 
ewidencyjnego gruntów z zakresu obrębu miasta, środków trudno dostępnych, inwestycji rozpoczętych.  
 
 
V.  Zespół spisowy Nr 5  w składzie: 
 
1. śmudzińska –Czerwonka Urszula   - przewodnicząca   
2. Piszczek Katarzyna                         - członek  
 
dokona spisu z natury materiałów w magazynie Urzędu, inwentaryzacji w drodze porównania 
stanu ewidencyjnego gruntów stanowiących mienie komunalne z zakresu obrębu gminy. 
 

§2. Pracownicy  referatu finansowego, prowadzący ewidencję analityczną naleŜności  
i zobowiązań przeprowadzą inwentaryzację w drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego 
potwierdzenia naleŜności  i zobowiązań za wyjątkiem spornych i wątpliwych dotyczących 
pracowników oraz publicznoprawnych, powierzonych innych składników majątkowych, środków 
pienięŜnych na rachunkach bankowych oraz kredytów i poŜyczek. Pracownicy referatu 
finansowego przeprowadza równieŜ inwentaryzację w drodze porównania stanu ewidencyjnego 
naleŜności spornych i wątpliwych, naleŜności i zobowiązań publiczno-prawnych, naleŜności  
i zobowiązań wobec pracowników, rozliczeń między okresowych kosztów, fundusze specjalne, 
rezerwy, przychody przyszłych okresów, naleŜności długoterminowych, udziałów w obcych 
podmiotach gospodarczych. 
 

§3. 1. W przypadku zmiany osoby materialnie odpowiedzialnej lub innych okoliczności, 
spisem z natury bez względu na termin, naleŜy objąć wszystkie składniki majątkowe.  

2. W sytuacji omówionej w pkt 1 inwentaryzacji dokonuje powołany zespół spisowy  
ze względu na pole spisowe i zakres prac zgodnie z § 1. 

 
§4. Ustala się harmonogram prac zespołów spisowych stanowiący załącznik Nr 1  

do Zarządzenia, który podlega aktualizacji. 
 

§5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 

§6. Traci moc Zarządzenie Nr 54/2013 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 25 
czerwca 2013r. w sprawie powołania zespołów spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych gminy i miasta oraz ustalenia harmonogramu prac. 
 

§7. Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
       

 
 

 
 



Załącznik do Zarządzenia Nr 99/2014 
                                                 Burmistrza Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 27 października 2014r.   

 
H ar m o n o g r a m  

                    prac zespołów spisowych na 2014 rok 
 

1. Zespół spisowy Nr l w  składzie:                                 
Kamińska Krystyna      – przewodnicząca                    
Kowalczyk Paulina       – członek 
DroŜdŜowska Karolina – członek 
Dokona: 

1) spisu z natury w dniach 03 – 28.11.2014 roku wg stanu na dzień 31.10 2014r.  
- środków trwałych w eksploatacji,  
- niskocennych składników rzeczowych majątku trwałego w uŜywaniu w budynkach 

biurowych urzędu,  
- paliwa, 
- niskocennych składników rzeczowych majątku trwałego w uŜytkowaniu 

sołtysów, 
- środków trwałych w eksploatacji hali widowiskowo-sportowej, boisk sportowych w tym 

Orlika, stadionów, kortu tenisowego i plaŜy miejskiej, 
- niskocennych składników rzeczowych majątku trwałego w uŜywaniu na stanie hali     
      widowiskowo-sportowej, boisk sportowych w tym Orlika, stadionów, kortu tenisowego,  
      plaŜy miejskiej oraz Ekologicznego Centrum Turystyki i Rekreacji w Nadarzycach. 

 
2) spisu z. natury w dniach 02 – 05.01.2015 r. wg stanu na dzień 31 12.2014r. materiałów  

biurowych zaliczanych bezpośrednio w koszty, 
 

3) inwentaryzacji w drodze porównania stanu ewidencyjnego w dniach 01 – 02.12.2014r.             
wg stanu na dzień 30.11.2014r. wartości niematerialnych i prawnych. 
 
 

    2. Zespół spisowy Nr 2 w składzie:                                                                             
śendel Jolanta            – przewodnicząca                                                                     
Łyczywek Eugeniusz – członek                                                                             
Dokona spisu z natury w dniach 03 – 14.11 2014r. wg stanu na dzień 31.10.2014r.    

- środków trwałych w eksploatacji OSP Jastrowie i OSP Sypniewo, 
- niskocennych składników rzeczowych majątku trwałego w uŜywaniu OSP 

Jastrowie i Sypniewo 
- paliwa na stanie OSP Jastrowie i OSP Sypniewo 
 
 

3. Zespół spisowy Nr 3 w składzie: 
Lewandowska Danuta – przewodnicząca 
Miszczak Anna            – członek 
Dokona: spisu z natury w dniu 02.01.2015r. wg stanu na dzień 31.12 2014r. 

- gotówki w kasie, czeków,  
- druków ścisłego zarachowania. 

 
 



4. Zespół  spisowy Nr 4 w składzie: 
Dudek Joanna    - przewodnicząca 
Kozłowski Piotr  - członek 
śmuda Dorota    - członek 
Dokona: 

1) spisu z natury w dniach 03 – 14.11.2014r. wg stanu na dzień 31.10 2014r. 
− niskocennych składników rzeczowych majątku trwałego w uŜywaniu w terenie, 
− środków trwałych dzierŜawionych obcym. 

 
2) inwentaryzacji w drodze porównania stanu ewidencyjnego w dniach 01 –  12.12.2014r. 
      wg stanu na dzień 30.11.2014r. 

− gruntów z zakresu obrębu miasta 
− środków trwałych trudno dostępnych,  
− inwestycji rozpoczętych. 
 

5. Zespół spisowy Nr 5 w składzie: 
śmudzińska - Czerwonka Urszula - przewodnicząca 
Piszczek Katarzyna                       - członek 
Dokona: 

1) spisu z natury w dniach 03 - 14.11.2014r. wg stanu na dzień 31.10.2014r. materiałów 
w magazynie Urzędu 

 
2) inwentaryzacji w drodze porównania stanu ewidencyjnego w dniach 01- 12.12.2014r. 

wg stanu na dzień 30.11.2014r. gruntów stanowiących mienie komunalne z zakresu 
obrębu gminy. 
 

 
6. SłuŜby finansowe dokonają: 

1) inwentaryzacji w drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia -   
aktywa i pasywa wg stanu na dzień 31 października 2014r.: 
− naleŜności i zobowiązania za wyjątkiem  spornych i wątpliwych, dotyczących   pracowników     

   oraz publicznoprawnych, 
− powierzonych innych składników majątkowych. 

 
2) inwentaryzacji w drodze uzyskania od kontrahentów pisemnego potwierdzenia -  

aktywa i pasywa wg stanu na dzień 31.12.2014r.: 
− środki pienięŜne na rachunkach bankowych, 
− kredyty i poŜyczki. 

 
3) inwentaryzację w drodze porównania stanu ewidencyjnego wg stanu na dzień  30.11.2014r. 

− naleŜności sporne i wątpliwe, 
− naleŜności i zobowiązania publiczno-prawne, 
− naleŜności i zobowiązania wobec pracowników, 
− rozliczenia międzyokresowych  kosztów, 
− fundusze specjalne, rezerwy, przychody przyszłych okresów, 
− udziały w obcych podmiotach gospodarczych, 
− naleŜności długoterminowe.  


