
ZARZĄDZENIE NR 102/19
BURMISTRZA MSZCZONOWA

z dnia 27 grudnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j.Dz. U. z 2019r., poz. 351)  
oraz Zarządzenia Nr 3/2019 Burmistrza Mszczonowa z dnia 14 stycznia 2019r. w sprawie przepisów 
wewnętrznych regulujacych gospodarkę finansową w Urzędzie Miejskim w Mszczonowie zarządza się, co 
następuje:

§ 1. W celu  przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się  zespoły spisowe w składzie:

1) do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury środków krajowych i zagranicznych w kasie, 
akcji, obligacji, bonów i innych papierów wartościowych, rzeczowych skąłdników aktywów obrotowych, 
druków ścisłego zarachowania według stanu na dzień 31.12.2019r.:                                                                  
Katarzyna Łukaszewicz - Inspektor Wydział PO, Renata Wolak - Naczelnik Wydziału GG, Aneta 
Ciechańska-Gołyńska - Naczlnik Wydziału FB,

2) do przeprowadzenia inwentaryzacji środków pienięznych krajowych i zagranicznych zgromadzonych na 
rachunkach bankowych lub przechowywanych przez inne jednostki, należności, w tym udzielonych 
pożyczek - drogą otrzymania od banków i uzyskania od kontrahentów potwierdzeń pisemnych 
prawidłowości wykazanego w księgach rachunkowych jednostki stanu tych aktywów lub pasywów oraz 
wyjaśnienia i rozliczenia ewentualnych różnic według stanu na 31.12.2019r.:                                                                                                                                  
Beata Puchała - Inspektor Wydział FB, Ewa Banasiewicz - Inspektor Wydział FB, Justyna Malinowska - 
Inspektor Wydział FB, Danuta Korzenecka - Inspektor Wydział PO,

3) do przeprowadzenia inwentaryzacji gruntów stanowiacych mienie komunalne, środków trwałych trudno 
dostepnych oglądowi, należności i zobowiązań wobec pracowników, należności i zobowiazań z tytułów 
publiczno-prawnych, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, środków 
trwałych w budowie poprzez porównanie danych ewidencyjnych ze stanem wynikajacym z dowodów 
księgowych według stanu na dzień 31.12.2019r. :                                                                                              
Małgorzata Krześniak - Z-ca Naczelnika Wydziału RG, Elżbieta Szaforska - Inspektor Wydział GG, Aneta 
Orzechowska - Naczelnik Wydziału SO.

§ 2. Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Burmistrz Mszczonowa

mgr inz. Józef 
Grzegorz Kurek

Id: 55648970-2274-476C-976D-4D064D4D1584. Przyjęty Strona 1




