ZARZĄDZENIE NR 109/VII/2015
BURMISTRZA MIASTA I GMINY PLESZEW
z dnia 30 września 2015 r.
w sprawie powołania komisji inwentaryzacyjnej, likwidacyjnej oraz zespołów spisowych
Na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z 29 września 1994 roku o rachunkowości (Dz. U. z 2013 poz. 330 z późn.
zm.) zarządzam co następuje:
§ 1. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w składzie:
1. Grzegorz
Spychaj
2.
Jolanta
Wolińska
3. Jarosław Krawczyk - członek komisji.

-

przewodniczący,
komisji,

-

członek

-

przewodniczący,
członek
komisji,

§ 2. Powołuję Komisję Likwidacyjną w składzie:
1. Violetta

Skrzypczak
2.
Henryk
Klimczak
3. Andrzej Franka - członek komisji.

-

§ 3. Do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą spisu z natury wymienionych składników majątkowych
wyznaczam zespoły spisowe w następującym składzie:
I. Zespół spisowy – wyposażenie Urzędu Miasta i Gminy w Pleszewie,
1. Janina
Zawiślak
2.
Marzena
Balcer
3. Aldona Rzepecka - członek zespołu spisowego.

przewodniczący
członek

zespołu
zespołu

spisowego,
spisowego,

II. Zespół spisowy - wyposażenie Magazynu Sprzętu Obrony Cywilnej przy ul. Kubackiego w Pleszewie,
wyposażenie Straży Miejskiej w Pleszewie,
1. Robert
Kiczka
2. Dominik Rogacki - członek zespołu spisowego,

przewodniczący

zespołu

spisowego,

III. Zespół spisowy - wyposażenie jednostek OSP, wyposażenie jednostek pomocniczych (sołectwa i osiedla), sal
wiejskich, świetlic i inne na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
1. Andrzej

Franka
2.
Magdalena
Nawrocka
3. Andrzej Załustowicz - członek zespołu spisowego,

przewodniczący
członek

zespołu
zespołu

spisowego,
spisowego,

4. Ewelina Forycka - członek zespołu spisowego,
IV. Zespół spisowy - materiały jednostek pomocniczych – materiały budowlane (sołectwa i osiedla na terenie
Miasta i Gminy Pleszew):
1. Henryk
Klimczak
2. Tomasz Michalczak - członek zespołu spisowego,

przewodniczący

zespołu

spisowego,

3. Halina Durmenz - członek zespołu spisowego.
V. Zespół spisowy - druki ścisłego zarachowania, papiery wartościowe (czeki, weksle i inne),
depozyty, dokumenty ubezpieczeniowe stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania robót – inne niż
kasa:
1. Violetta

Skrzypczak
–
2.
Agnieszka
Piasecka
3. Katarzyna Kaniewska – członek zespołu spisowego.

przewodniczący
–
członek

zespołu
zespołu

spisowego,
spisowego,

§ 4. Do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą weryfikacji:

Id: D88772DE-0117-4E60-BA81-E368B7548353. Przyjęty

Strona 1

I. Zespół weryfikacyjny – środki trwałe powierzone Wydziałowi Gospodarki Gruntami i Rolnictwa znajdujące się
na terenie Miasta i Gminy Pleszew, obce środki trwałe otrzymane w wieczyste użytkowanie od Skarbu Państwa,
środki trwałe i pozostałe środki trwałe oddane w użytkowanie, środki trwałe w trwałym zarządzie, oraz
należności warunkowe:
1. Małgorzata
Żychlewicz
–
przewodniczący
2. Monika Kończyńska – członek zespołu weryfikacyjnego.

zespołu

weryfikacyjnego,

II. Zespół weryfikacyjny – środki trwałe powierzone Wydziałowi Gospodarki Komunalnej znajdujące się w
Urzędzie Miasta i Gminy Pleszew oraz na terenie Miasta i Gminy Pleszew, wyposażenie placów zabaw/gier na
terenie Miasta i Gminy Pleszew:
1. Marta
Chrzanowska
–
przewodniczący
2. Monika Kończyńska – członek zespołu weryfikacyjnego.

zespołu

weryfikacyjnego,

III. Zespół weryfikacyjny – środki trwałe powierzone Wydziałowi Spraw Obywatelskich, Wydziałowi Promocji i
Komunikacji Społecznej, oraz Straży Miejskiej w Pleszewie znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
1. Violetta
Krakowiak-Karwowska
–
przewodniczący
2. Monika Kończyńska – członek zespołu weryfikacyjnego.

zespołu

weryfikacyjnego,

IV. Zespół weryfikacyjny – środki trwałe powierzone Wydziałowi Organizacyjnemu oraz Informatykowi
znajdujące się na terenie Miasta i Gminy Pleszew:
1. Michał
Stempniewicz
–
przewodniczący
2. Monika Kończyńska – członek zespołu weryfikacyjnego.

zespołu

weryfikacyjnego,

V. Zespół weryfikacyjny – długoterminowe aktywa finansowe (udziały i akcje), rozrachunki z odbiorcami i
dostawcami, rozliczenie zakupu, rozliczenie dochodów budżetowych w jednostce, rozliczenie wydatków
budżetowych w jednostce, dotacje budżetowe, płatności z budżetu środków europejskich oraz środki z budżetu
na inwestycje, wartości niematerialne i prawne, umorzenie środków trwałych oraz wartości niematerialnych i
prawnych, umorzenie pozostałych środków trwałych (wyposażenia) oraz wartości niematerialnych i prawnych:
1. Mariola
Warszewska
–
przewodniczący
2. Monika Kończyńska – członek zespołu weryfikacyjnego .

zespołu

weryfikacyjnego,

VI. Zespół weryfikacyjny – rozrachunki z budżetami, należności i zobowiązania z tytułu rozrachunków
publicznoprawnych, należności i zobowiązania z pracownikami, pozostałe rozrachunki, należności i
zobowiązania z tytułu wynagrodzeń, fundusz jednostki, rezerwy i rozliczenia międzyokresowe przychodów,
Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpływy do wyjaśnień, wynik finansowy, konto pozabilansowe –
999:
1. Monika
Migalska
–
przewodniczący
2. Katarzyna Matysiak – członek zespołu weryfikacyjnego.

zespołu

weryfikacyjnego,

VII.
Zespół weryfikacyjny – środki pieniężne w drodze, rozliczenie dochodów budżetowych, rozliczenie
wydatków budżetowych, rozrachunki budżetu, niewygasające wydatki w budżecie,
rozliczenia
międzyokresowe, skumulowane wyniku budżetu, wynik wykonania budżetu, wynik na pozostałych operacjach w
budżecie, pozostałe rozrachunki w budżecie, rozliczenie dotacji budżetowych oraz płatności z budżetów
środków europejskich, wzajemne rozliczenia między jednostkami, rozrachunki z osobami trzecimi z tytułu ich
odpowiedzialności za zobowiązania podatkowe podatnika,:
1. Adrianna Politowicz – przewodniczący zespołu weryfikacyjnego,
2. Małgorzata Graś – członek zespołu weryfikacyjnego.
VIII. Zespół weryfikacyjny – odpisy aktualizacyjne z tytułu podatków od osób fizycznych i prawnych oraz z
tytułu pozostałych dochodów budżetowych, w tym opłat i należności cywilno i publicznoprawnych
1. Małgorzata Olbrich – przewodniczący zespołu weryfikacyjnego,
2. Przemysław Broniarczyk – członek zespołu weryfikacyjnego,
3. Adrianna Politowicz - członek zespołu weryfikacyjnego.
IX.
Zespół weryfikacyjny – należności krótko i długoterminowe z tytułu podatków od osób fizycznych i
prawnych:
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1. Agnieszka
Piasecka
–
przewodniczący
2. Magdalena Kusiak – członek zespołu weryfikacyjnego,
X.

zespołu

weryfikacyjnego,

Zespół weryfikacyjny – należności krótko i długoterminowe z tytułu pozostałych dochodów budżetowych,
w tym opłat i należności cywilno i publicznoprawnych:

1. Anna
Pezena
–
przewodniczący
2. Sylwia Kasprzak – członek zespołu weryfikacyjnego,

zespołu

weryfikacyjnego,

XI.
Zespół weryfikacyjny – należności z tytułu podatków i opłat lokalnych stanowiących dochód Miasta
i Gminy Pleszew:
a) w zakresie podatku od środków transportowych (osoby fizyczne i prawne):
1. Natalia
Chwałkowska
–
przewodniczący
2.
Magdalena
Kusiak–
członek
3. Adrianna Politowicz – członek zespołu weryfikacyjnego.

zespołu
zespołu

weryfikacyjnego,
weryfikacyjnego,

b) w zakresie podatku od nieruchomości, rolny i leśny (osoby fizyczne):
1. Justyna
Penkala
–
przewodniczący
zespołu
2.
Radosława
Penkala
Kulig
–
członek
zespołu
3. Adrianna Politowicz – członek zespołu weryfikacyjnego.

weryfikacyjnego,
weryfikacyjnego,

c) w zakresie podatku od nieruchomości, rolny i leśny (osoby prawne):
1. Agnieszka
Piasecka
–
przewodniczący
2.
Violetta
Skrzypczak
–
członek
3. Adrianna Politowicz – członek zespołu weryfikacyjnego.
XII.

zespołu
zespołu

weryfikacyjnego,
weryfikacyjnego,

Zespół weryfikacyjny – środki trwałe w budowie (inwestycje), w tym maszyny i urządzenia:

1. Romualda
2.
3.

Walczak
–
Katarzyna
Matysiak
Krystyna
Nowicka

przewodniczący
–
członek
–
członek

zespołu
zespołu
zespołu

weryfikacyjnego,
weryfikacyjnego,
weryfikacyjnego.

§ 5. Do przeprowadzenia inwentaryzacji drogą potwierdzenia salda (uzgodnienie salda): środków pieniężnych
na rachunkach bankowych, kredytów bankowych, pożyczek bankowych wyznaczam Zespół weryfikacyjny w
składzie:
1. Katarzyna
Kaniewska
–
2. Anna Pezena – członek zespołu weryfikacyjnego.

przewodniczący

zespołu

weryfikacyjnego,

§ 6. Arkusze spisowe pobierze Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej na pokoju nr 010 w Urzędzie
Miasta
i Gminy Pleszew Rynek 1.
§ 7. Termin

rozliczenia

inwentaryzacji

ustalam

na

dzień

25

marca

2016

roku.

§ 8. Odpowiedzialnym za przebieg i rozliczenie inwentaryzacji są Kierownik Wydziału Finansowego oraz
Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.
§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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