
ZARZĄDZENIE N r.!h ^ 3 fiA $

STAROSTY ŁOWICKIEGO 

z dnia k9> •

w sprawie powołania Komisji Inwentaryzacyjnej i członków zespołów spisowych 
do przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu w drodze spisu z natury wg stanu na dzień 30.04.2019 r.: środków trwałych, 
pozostałych środków trwałych w używaniu (za wyjątkiem gruntów i tych, do których 
dostęp jest utrudniony) oraz maszyn i urządzeń wchodzących w skład środków trwałych 
w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym, a także składników majątkowych 
ujętych w ewidencji ilościowej

Na podstawie § 3 ust. 1 pkt 3 i ust. 2, § 4 ust. 1, ust. 2 pkt 2 i ust. 3 pkt 1 i pkt 2 lit. b) 

oraz § 5 ust. 1, 4, 5, 6 Instrukcji inwentaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, 

stanowiącej Załącznik do Zarządzenia Nr 23/2019 Starosty Łowickiego z dnia 

19 marca 2019 r. w sprawie Instrukcji inwetaryzacyjnej Starostwa Powiatowego w Łowiczu, 

w związku z § 1 i § 2 Zarządzenia Nr 27/2019 Starosty Łowickiego z dnia 25 marca 2019 r. 

w sprawie Inwentaryzacji w Starostwie Powiatowym w Łowiczu i powołania 

Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej zarządzam, co następuje:

§ 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną, 

zwaną dalej komisją, w składzie:

1. Marta Skrzecz -  przewodnicząca,

2. Wioleta Kwasek -  członek,

3. Elżbieta Cholewska -  członek,

4. Dorota Kirej -  członek.

§ 2. Inwentaryzacja w drodze spisu z natury środków trwałych odbywa się metodą 

elektroniczną. W tym celu zostanie wykorzystany program komputerowy DISRICTUS Środki 

Trwałe Plus wraz z czytnikiem kodów kreskowych.

§ 3. W celu sprawnego przeprowadzenia spisu z natury powołuję członków zespołów 

spisowych dla poszczególnych pól spisowych, tj.:

Pole spisowe nr 1 -  ul. Stanisławskiego 30 (parter: piwnica, korytarz, toalety, pokoje 

nr od 1 do 8 i od 11 do 21) zespół spisowy w składzie:

1. Żaneta Pawłowska,

2. Mirosława Pawlata.



Pole spisowe nr 2 -  ul. Stanisławskiego 30 (piętro: klatka schodowa, toalety, pokój socjalny, 

sekretariat, pokój Starosty, pokój Wicestarosty, korytarz, pokoje od nr: 102 do 119) 

zespół spisowy w składzie:

1. Katarzyna Radomska,

2. Bogusława Wróbel-Makowska.

Pole spisowe nr 3 -  ul. Stanisławskiego 28 (pokoje Wydziału Komunikacji, pomieszczenie 

gospodarcze) zespół spisowy w składzie:

1. Bogumiła Czułek,

2. Marianna Czekaj.

Pole spisowe nr 4 -  ul. Stanisławskiego 30a (parter: hol, pokój socjalny, pomieszczenia 

Wydziału Geodezji i Kartografii, toalety, korytarz, pokoje nr od 11 do 19) zespół spisowy 

w składzie:

1. Piotr Miedzianowski,

2. Karolina Pająk.

Pole spisowe nr 5 -  ul. Stanisławskiego 30a (piętro: toalety, strych, sale komisji, sale obrad, 

korytarz, garaże przy ul. Świętojańskiej 1/3) zespół spisowy w składzie:

1. Urszula Salamon,

2. Zbigniew Liberski.

Pole spisowe nr 6 -  ul. Podrzeczna 28 (pomieszczenia zajmowane przez Zespół ds. Orzekania 

o Niepełnosprawności) zespół spisowy w składzie:

1. Jakub Bodek,

2. Michalina Mielczarska.

§ 4. W celu sprawnego przeprowadzenia spisu z natury Przewodniczący komisji 

przeprowadzi szkolenie dla członków komisji oraz członków zespołów spisowych.

§ 5. Inwentaryzacja zostanie przeprowadzona zgodnie z harmonogramem stanowiącym 

załącznik do niniejszego Zarządzenia.

§ 6. Osoby powołane na członków komisji oraz zespołów spisowych ponoszą pełną 

odpowiedzialność za przeprowadzenie inwentaryzacji metodą spisu z natury zgodnie 

z Instrukcją inwentaryzacyjną Starostwa Powiatowego w Łowiczu.



Załącznik do . Q 
Zarządzenia Nr .  ̂J
Starosty Łowickiego ' 
z dnia

Harmonogram inwentaryzacji składników majątkowych Starostwa Powiatowego w Łowiczu w drodze spisu 
z natury wg stanu na dzień 30.04.2019 r.: środków trwałych, pozostałych środków trwałych w używaniu 
(za wyjątkiem gruntów i tych, do których dostęp jest utrudniony) oraz maszyn i urządzeń wchodzących 
w skład środków trwałych w budowie znajdujących się na terenie strzeżonym, a także składników 
majątkowych ujętych w ewidencji ilościowej.

Lp. Rodzaj prac Osoby
odpowiedzialne

Termin realizacji

1. Wydanie zarządzenia w sprawie inwentaryzacji w 
Starostwie Powiatowym w Łowiczu i powołania 
Przewodniczącego Komisji inwentaryzacyjnej.

Starosta Łowicki 
na wniosek Skarbnika 
Powiatu Łowickiego

25.03.2019 r.

2. Wydanie zarządzenia w sprawie powołania 
Komisji Inwentaryzacyjnej i członków zespołów 
spisowych do przeprowadzenia inwentaryzacji 
składników majątkowych Starostwa Powiatowego 
w Łowiczu w drodze spisu z natury wg stanu na 
dzień 30.04.2019 r.: środków trwałych, 
pozostałych środków trwałych w używaniu 
(za wyjątkiem gruntów i tych, do których dostęp 
jest utrudniony) oraz maszyn i urządzeń 
wchodzących w skład środków trwałych 
w budowie znajdujących się na terenie 
strzeżonym, a także składników majątkowych 
ujętych w ewidencji ilościowej.

Starosta Łowicki 
na wniosek 
Przewodniczącej 
Komisji
Inwentaryzacyjnej

18.04.2019 r.

3. Przygotowanie dokumentów inwentaryzacyjnych. Główna Księgowa 19-26.04.2019 r.
4. Szkolenie członków Komisji Inwentaryzacyjnej 

i zespołów spisowych.
Przewodnicząca
Komisji
I n wentary zacyj nej

30.04.2019 r.

5. Inwentaryzacja drogą spisu z natury. Zespoły spisowe 6-31.05.2019 r.
6. Przekazanie kompletnych i podpisanych przez 

zespoły spisowe arkuszy spisu z natury 
do Wydziału Finansowego.

Przewodnicząca
Komisji
Inwentaryzacyjnej

3.06.2019 r.

7. Wycena wykazanych ilości drogą spisu z natury 
składników majątkowych, porównanie 
ich z danymi z ksiąg rachunkowych, wyjaśnienie 
i rozliczenie ewentualnych różnic.

Główny Księgowy 4-28.06.2019 r.

8. Sporządzenie sprawozdania z zakończonej 
inwentaryzacji.

Przewodnicząca
Komisji
Inwentaryzacyjnej

1-30.07.2019 r.

9. Złożenie sprawozdania końcowego z przebiegu 
inwentaryzacji.

Przewodnicząca
Komisji
Inwentaryzacyjnej

31.07.2019 r.





§ 7. Wykonanie Zarządzenia powierzam Przewodniczącemu komisji -  w zakresie spraw 

dotyczących spisu z natury, Głównemu Księgowemu -  w zakresie spraw finansowo- 

księgowych.

§ 8. Nadzór nad przeprowadzeniem inwentaryzacji powierzam Skarbnikowi Powiatu 

Łowickiego.

§ 9. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

g Marta Byzilra-Pcndaki.
2 RADCA PRAWNY




