Zarządzenie Nr 139/07
Wójta Gminy Pacanów
z dnia 17 grudnia 2007 roku
W sprawie: Powołania Komisji Inwentaryzacyjnej do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Gminy Pacanów na dzień 31 grudnia 2007 roku.
Na podstawie art. 30 ust. 2 p. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym / t.j. Dz. U. z 2001 roku Nr 142 póz. 1591 z póżn. zm./, art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości / t.j. Dz. U. z 2002 roku Nr 76 poz.694 z póżń. zm./ oraz §14 Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Pacanów wprowadzonej jako Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Wójta Gminy Pacanów Nr 56/05 z dnia 21 listopada 2005 roku
Zarządzam co następuje :
§1
Przeprowadzić inwentaryzację składników majątkowych w :
1. Urzędzie Gminy Pacanów
§2
Powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie :
1. Halina Pluta          	- Przewodniczący
2. Anna Czekalska     	- Członek
3. Marcin Lechowicz    	-Członek
4. Ewa Sęk            	- Członek
5. Anna Wirtek          	- Członek
6. Dorota Kochanowicz - Członek
7. Marta Dudek         	- Członek
8. Danuta Kawa        	- Członek
9. Maria Witek          	-Członek
§3
Inwentaryzacją należy objąć:
- grunty
- środki pieniężne
- druki ścisłego zarachowania
- należności i zobowiązania
Z uwagi na nieistotne ilości i wartości materiałów, których wartość została zaliczona w koszty bezpośrednio przy zakupie oraz paliwa w samochodach stanowiących własność gminy i jednostek OSP, odstępuje się od ich inwentaryzacji.
§4
Dokonuję podziału jednostki na pola spisowe i ustalam zespoły spisowe do przeprowadzenia inwentaryzacji zgodnie z poniższa tabelą:
Lp 
Pola spisowe 
Zespoły spisowe 
Sposób inwentaryzacji 
l.
- grunty 
Anna Czekalska Marcin Lechowicz 
-drogą porównania danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości tych składników 
2.
	środki pieniężne w kasie i na rachunkach bankowych 
	druki ścisłego zarachowania 

Ewa Sęk 
Anna Wirtek 
-w drodze spisu z natury i porównania z danymi w ewidencji księgowej i ewidencji druków ścisłego zarachowania 
3.
- należności i zobowiązania 
Dorota Kochanowicz Danuta Kawa 
-drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości. 
4.
- środki pieniężne na rachunkach bankowych - druki ścisłego zarachowania - należności i zobowiązania 
Marta Dudek 
Maria Witek 
-w drodze spisu z natury i porównania z danymi w ewidencji księgowej i ewidencji druków ścisłego zarachowania 
-drogą porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej ich wartości. 
§5
Inwentaryzację należy przeprowadzić wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku do dnia 31
grudnia 2007 roku.
§6
Ustalam termin rozliczenia inwentaryzacji na dzień 15 stycznia 2008 r.

§7
Za rozliczenie inwentaryzacji odpowiada Skarbnik Gminy.
§8
Za wykonanie pozostałych postanowień Zarządzenia odpowiada Przewodniczący Komisji
Inwentaryzacyjnej, który do dnia 17 stycznia 2008 r. sporządza sprawozdanie z inwentaryzacji i przekazuje je do księgowości.

WÓJT GMINY
mgr Wiesław Skop

