
Zarządzenie Nr 539 / IV / 2006 
Burmistrza Miasta i Gminy Pleszew 

z dnia 22 listopada 2006 r. 
 
 
 
 
 
w sprawie: planu inwentaryzacji maj ątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006 
 
 
 
 
 
W zgodzie z § 8 pkt 5 Zarządzenia nr 294 / IV / 2004 Burmistrza Miasta i Gminy 

Pleszew z dnia 18 listopada 2004 r., w sprawie inwentaryzacji majątku zarządzam co 

następuje: 

 

§ 1. 

Zatwierdzam plan inwentaryzacji majątku Miasta i Gminy Pleszew na rok 2006, 

zgodnie z załącznikiem do zarządzenia. 

§ 2. 

Wykonanie zarządzenia powierzam przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. 

§ 3. 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 



 

 Załącznik  
do Zarządzenia Nr 539 / IV / 2006 
Burmistrza Miasta i Gminy 
Pleszew 
z dnia 22 listopada 2006 r. 

 
Plan inwentaryzacji na rok 2006 
 

L.p.  Rodzaj aktywów, pasywów Data 
inwentaryzacji 

Termin 
rozliczenia 

inwentaryzacji 
1 Kasa – krajowe środki pieniężne 31.12.2006 r. 15.01.2007 r. 
2 Druki ścisłego zarachowania 31.12.2006 r. 15.01.2007 r. 
3 a) Obligacje, papiery wartościowe 

b) Akcje 31.12.2006 r. 15.01.2007 r. 

4 Wyposażenie – pozostałe środki 
trwałe 31.12.2006 r. 15.01.2007 r. 

5 Materiały (paliwo, itp.) 31.12.2006 r. 15.01.2007 r. 
6 a) Inwestycje rozpoczęte  w tym:       

b) maszyny i urządzenia 31.12.2006 r. 15.01.2007 r. 

7 Środki trwałe (grunty, środki trwałe 
trudno dostępne) 31.12.2006 r. 15.01.2007 r. 

8 Środki pieniężne na rachunkach 
bankowych (salda na 31.12.2006 r.) 05.01.2007 r. 15.01.2007 r. 

9 Należności wobec kontrahentów 30.11.2006 r. 15.01.2007 r. 
10 Zobowiązania – Zespół „2” (na 

30.11.2006 r.) 15.12.2006 r. 15.01.2007 r. 

11 a) Wartości niematerialne i prawne 
b) Fundusze 
c) Rozliczenia międzyokresowe 
d) Długoterminowe aktywa trwałe 

31.12.2006 r. 15.01.2007 r. 

 
Pozycje wymienione pod liczbą porządkową nr 1, 2,3a, 4, 5,6b należy 
zinwentaryzować drogą spisu z natury. 
Pozycje wymienione pod liczbą porządkową nr 3b, 6a, 7,10, 11 należy 
zinwentaryzować drogą weryfikacji. 
Pozycje wymienione pod liczbą porządkową nr 8, 9 należy zinwentaryzować drogą 
potwierdzenia salda. 
 
 
…………………………………… 
          Skarbnik 
 
 
 
 
 
…………………….     ………………………………………. 



Data            Kierownik jednostki 


