
ZARZĄDZENIE NR 17 / 2016 
BURMISTRZA GMINY I MIASTA JASTROWIE 

 
  z dnia 1 lutego 2016 roku 

 
w sprawie: powołania zespołów spisowych  do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo – 
odbiorczej wyznaczonych składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie 
oraz terminu przeprowadzenia inwentaryzacji. 
 
Na podstawie art.33 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym   
(Dz. U. z 2015r. poz.1515) w związku § 3 Zarządzenia Burmistrza Nr 121/2015 Burmistrza 
Gminy i Miasta Jastrowie z dnia 26 października 2015r. w sprawie powołania zespołów 
spisowych  do przeprowadzenia inwentaryzacji składników  majątkowych w Urzędzie Gminy 
i Miasta Jastrowie oraz ustalenia harmonogramu prac ustalam co następuje: 
 

§1. Powołuje się zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji zdawczo-
odbiorczej składników majątkowych w Urzędzie Gminy i Miasta Jastrowie oraz ustala się 
przypisane im pola spisowe oraz termin przeprowadzenia inwentaryzacji: 
 
1. Zespół spisowy Nr 1 w składzie: 
 

1) Kamińska Krystyna      - przewodnicząca zespołu  
2) Dziemiańczyk Urszula   - członek 

 
dokona w dniach 01 - 05.02.2016 roku wg stanu na dzień 29.01 2016r. inwentaryzacji  
za pomocą spisu z natury środków trwałych w eksploatacji oraz niskocennych składników 
rzeczowych majątku trwałego w celu przekazania przez osobę materialnie odpowiedzialną – 
P. Katarzynę Włoch i odbioru przez – P. Piotra Kozłowskiego. 
 
2. Zespół  spisowy Nr 2 w składzie:    
 

1) Dudek Joanna                   - przewodnicząca zespołu 
2) Kozłowski Piotr                 - członek 

 
dokona w dniach 01 - 05.02.2016 roku wg stanu na dzień 29.01.2016r.inwentaryzacji  
za pomocą porównania stanu ewidencyjnego gruntów stanowiących mienie komunalne  
z zakresu obrębu Gminy w celu przekazania przez osobę materialnie odpowiedzialną –  
P. Katarzynę Włoch i odbioru przez – P. Justynę Januszkiewicz. 
 
3. Zespół spisowy Nr 3 w składzie:                                                                              
 

1) Żendel Jolanta            – przewodnicząca zespołu 
2) Łyczywek Eugeniusz – członek           

dokona spisu z natury w dniach 01 - 05.02 2016r. wg stanu na dzień 29.01.2016r. za pomocą spisu  
z natury środków trwałych w eksploatacji oraz niskocennych składników rzeczowych majątku 
trwałego w używaniu OSP Jastrowie w celu przekazania przez osobę materialnie 
odpowiedzialną – P. Aleksandrę Zielińską oraz odbioru przez P. Marcina Rozwadowskiego. 
 
 
 



§2. Wykonanie Zarządzenia powierza się Przewodniczącemu Komisji Inwentaryzacyjnej. 
 
 

§3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
        

 

                                                                          
 

 


