
ZARZĄDZENIE Nr 110/2008 
Burmistrza Miasta Zawidowa 

z dnia 29-12-2008 

 
 
w sprawie:  powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji stanów 
finansowych na dzień 31 grudnia 2008 roku  w Urzędzie Miejskim i OSP w Zawidowie.   
 
Na podstawie Załącznika nr 1 do Zarządzenia nr 64/2008 Burmistrza Miasta Zawidowa z dnia 
11 sierpnia 2008 roku w sprawie metod i terminów inwentaryzowania składników 
majątkowych w Urzędzie Miejskim w Zawidowie,  zarządzam co następuje : 
 

§ 1 
 
Przeprowadzenie inwentaryzacji stanów  środków pieniężnych i innych wartości znajdujących 
się w kasie , stan paliwa w samochodach będących na stanie w Urzędzie Miejskim i OSP w 
Zawidowie , druków ścisłego zarachowania ,składników majątkowych ujętych w ewidencji 
wartościowej i ilościowej, oraz należności i zobowiązań. 
 
Przedmiotem inwentaryzacji objęte są : 
 
1. środki pieniężne   -   gotówka w kasie Urzędu Miejskiego, papiery i znaki  
                                      wartościowe,   
2. druki  ścisłego zarachowania na stanowiskach : obsługa kasowa,  
                                      wymiar i windykacja należności nie podatkowych,                                                                
3. stany paliwa w samochodzie marki –Renault LAGUNA – Urząd Miejski  
                                                   marki  - ŻUK , STAR i  FORD– Ochotnicza Straż Pożarna 
4. składniki majątkowe objęte ewidencją wartościową i ilościową – inwentarz i  
                                      wyposażenie w Urzędzie Miejskim i OSP w Zawidowie 
5.inwentaryzację należności i zobowiązań należy przeprowadzić w drodze uzyskania  

                          potwierdzenia sald od kontrahentów 
6.zinwentaryzowanie metodą potwierdzenia sald rozrachunkowych środków pieniężnych na                        
    rachunkach bankowych oraz weryfikacji sald wartości niematerialnych i prawnych 
                                      wg. stanu ewidencji księgowej na dzień 31 grudnia 2008 roku.  
                                      za prawidłowe przeprowadzenie weryfikacji sald bankowych i  
                                      wartości niematerialnych i prawnych  odpowiedzialni są :                                                        
                                      inspektor ds. gospodarki finansowej jednostki, główny księgowy. 
 

§ 2 
 
W celu przeprowadzenia inwentaryzacji środków pieniężnych , innych wartości znajdujących 
się w kasie ,druków ścisłego zarachowania, wyposażenie objęte ewidencją wartościową i 
ilościową oraz stanów paliwa w samochodach Urzędu Miejskiego i OSP powołuję Komisję 
Inwentaryzacyjną w następującym składzie  : 
 
1.  Janina Macutkiewicz     -  Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej 
2.  Anna Traczyk                - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej  
3.  Beata Biały -Głuszko    - Członek Komisji Inwentaryzacyjnej 
 



Członków komisji czynie odpowiedzialnymi za właściwe, rzetelne i dokładne 
przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym przy czynnym udziale osób 
materialnie odpowiedzialnych. 
 

§ 3 
 

Inwentaryzację należy przeprowadzić w  okresie od dnia 31 grudnia 2008 roku do dnia 15 
stycznia 2008 roku, poprzez dokonanie spisów na arkuszach spisowych. 
  
 
 

§ 4 
 
Po zakończeniu spisów z natury materiały inwentaryzacyjne należy niezwłocznie przekazać 
Głównemu Księgowemu . 
 

§ 5 
 
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia . 
 
 
 
 
                                                                                                                                           
                                                                             Burmistrz Miasta 
     
                                                                              Józef  Sontowski                                                                                                             
 
 
 
 


