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W SPrawie przeprowadzenia血wentaryzaqii rocznej

W Staro§twie Powiatowym w Otwocku

Na podstawie art. 26 i 27　ustawy z dnia　29　wrzeSnia 1994r. o rachunkowoSci

(t.j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 z p6血. zm.) oraz Zarzadzenia Nr 72/2013 Starosty Otwockiego

z dnia 12 grudnia 2013 w sprawie wprowadzenia przepis6w wewn印ZnyCh regulujqcych

gospodark? finansow雀W Starostwie Powiatowym w Otwocku, ZarZadza si? CO naSt?Puje:

囲
Przeprowadzi6 inwentaryzaQje nastepujapych skIadnik6w maptkowych b?dapych na stanie

Starostwa Powiatowego w Otwocku wg stanu na dzieh 31.12.2020 r., Wedhlg naSt?prjacego

Planu:

1) w drodze spisu z natury:

a) Srodki pieni確ne w kasie,

b) druki §cislego zarachowania,

C) §rodki trwale - Syreny Alarmowe,

d) pozostale §rodki trwale, W tym POZOStale §rodki trwale w ranach prQjekt6w

unijnych; 1aptopy i cz肇ci do laptop6w w ramach ci能書o§ci p重心ek山

Przeciwdzialanie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu OtwocklegO’’,

laptopy w ramach pやjektu ”Zdalna Szkola’’oraz laptopy i sprzet w ramach

PrQjektu ”Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zast印czej w okresle ePidem11

COVID- 1 9”,

e) irodki trwale i pozostale stodki trwale, WartOSci niematerialne i prawne b?dace

wlasno$cia imych Jednostek powierzone Staros同州do uzytkowania,

f) magazyn rzeczy znalezionych;

2) w drodze potwierdzenia sald:

a) aktywa finansowe na rachunkach bankowych,

b) zobowiazania z tytulu kredyt6w i po乞yczek,

C) naleznofoi od kontrahent6w,

d) udzialy w imych podmiotach,

e) sk宣adniki m車庫kowe powierzone kontrahentom;

3) w drodze weryfikaqji poprzez por6wnanie danych ksiag rachunkowych z danymi

Wynlk牛iapymi z dokument6w, a takze aktualnym stanem rzeczywistym:

a) nalezno§ci i zobowiazania,

b) rozrachunki z pracownikami,

C) naleZno§ci i zobowi雀Zania publiczno-PraWne,

d) nalezno§ci spome i watpliwe,

e) ime aktywa i pasywa,

f) inwestycje w toku,

g) wartosti niematerialne i prawne,

h) grしmty, §rodki trwale i pozostale缶odki trwale a takZe trudno dost?Pne Oglqdowi.



§2
1・ Powo坤e Komi$? Inwentaryzacyjnq do przeprowadzania spisu z natny skladnlk6w

m‘弱tkowych b?dapych na stanie Starostwa w sk書adzie:

1 ) Przewodniczapa Komi♀ji　　-　　Katarzyna Zulawnik,

2) Z-Ca Przewodniczapej　　　-　　Edyta Ko§micka,

3) CzIonek Komi垂　　　　　-　　Monika Wiechetek,

4) Cz宣onek Komi垂　　　　　-　　Lukasz Wr6bel,

5) CzIonek Komig扉　　　　　-　　Rafal WoZniak

2. Komi匂a Inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzade przy udziale Zespo16w

Spisowych.

3. Wykaz czIonk6w sk書ad6w Zespo16w Spisowych okre乱a Zalacznik do zarzadzenia.

§3
Inwentaryzacja wima by6　przeprowadzona zgodnie z ustawa o rachunkowoici,

Zar2やdzeniem Nr 72/2013 Starosty Otwockiego z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie

WPrOWadzenia przepis6w wewn吋ZnyCh regulujacych gospodark? finansowa w Starostwie

Powiatowym w Otwocku oraz ponizszymi zasadami:

1) inwentaryza(涙　nalezy prz印rowadzi6　przy czymym udziale os6b materialnie

Odpowiedzialnych;

2) wykaz grunt6w sporz担zony na dzieh∴31・12.2020r. Wydzial Gospodacki

NieruchomoSciami przekaze Wydzialowi Administracyjnemu do dnia O4,0 1.202 1 r.;

3) inwentaryza(涙Skladnik6w maj辞kowych powierzonych kontr血entom w zwiazku

Z realizaqiq prQjektu ”Przeciwdzialanie wykluczeriu cyfrowemu na terenie Powiatu

Otwockiego - Wyr6wnujemy szanse” prz印rowadzi6 w okresie od Ol.12.2020 r. do

O8.0 1.202 l r. w oparciu o protokoly kontroli lub pisemne potwierdzenie Beneficjent6w

Ostatecznych;

4) inwentaryza(涙cz肇Ci zamiemych do skIadnik6w m弱tkowych (1aptop6w) w zwiazku

Z realiza(涙prqjektu ”Przeciwdzia宣anie wykluczeniu cyfrowemu na terenie Powiatu

Otwockiego,, przeprowadzi6　w oparciu o zestawienie magazynu zakupionych

i wydanych cz挙Ci prowadzonego przez kadr? ZarZadz魂ca pr句ektem;

5) inwentaryzaく涙skladnik6w mqj卸kowych powierzonych kontrahentom w zwi脅zku

Z realiza(湘PrQjektu ,Zdalna Szkola’’oraz prqjektu ”Wsparcie dzieci mieszczonych

W Pieczy zast?PCZ匂w czasie epidemii COVID-19,, prz印rowadzi6 w okresie od

Ol・12・2020 r. do O8.01.2021 r. w oparciu o protokoly kontroli lub pisemne

POtWierdzenie B enefi匂ent6w Ostatecznych.

§4
Ustalam temin prz印rowadzenia spisu z natury na dzieh 3 1. 1 2.2020 r.

§5
1・ Osoba odpowiedzialna za:

1 ) przedstawienie sk宣ad6w zespo書6w prz印rowadz魂CyCh spisy i weryfika壷;

2) przeszkolehie czIonk6w Zespo16w Spisowych;

3) wlaSciwe i teminowe prz印rowadzenie inwentaryzach;

4) prz印rowadzenie post?POWania wyj aini扇CegO r6Znice inwentaryzacyj ne ;

5) przedstawienie wniosk6w w sprawie r6乞nic inwentaryzacyjnych

CZyni? Przewodniczqca Komidyi Inwentaryzacyjn匂, a W PrZyPadku jQj nieobecnoあi

Zast?PC? Przewodniczacej.



2. Cz書onk6w Komi料i i ZespoI6w Spisowych czyni? Odpowiedzia宣nymi za w書aiciwe,

dokladne i rzetelne prz印rowadzenie inwentaryza匂i, ZgOdnie ze stanem faktycznym.

§6
Szczeg6書owe zasady, Zakres czymoSci i spos6b wykonania czymo誼inwentaryzaeyjnych

Okresta Przewodniczacy Komi句i w uzgodnieniu ze Skafonikiem lub z G書6wna Ksi?gOW脅

na podstawie Zarz如zenia ur 72/2013 Starosty Otwockiego z dnia 12 gIudnia 2013 roku

W SPraWie wprowadzenia przepis6w wewnetrznych regulujacych gospodark? finansowq

W Starostwie Powiatowym w Otwocku.

§7
1・ Inwentaryzady sk書adrik6w maj卸kowych, uStalenia r6znic inwentaryzacyjnych

i ich rozliczenia na podstawie decyzji Starosty dokon喧:

1) skha血ik6w okre;lonych w　§1 pktl lit.d-e, Pkt2 1it.e, Pkt3 1it.fh

- Wydzial Administracyjny;

2) sk書adnik6w okre§lonych w　§1 pktl lit.a-b, Pkt2 1it完-d, Pkt3 1it.a-e

- Wydzial Finansowy;

3) sk書adnik6w okrefbnych w § 1 pkt =it. c - Wydzial Organizacyjny i Spraw

Spolecznych - Zarzadzanie Kryzysowe;

4) sk書adnik6w okrestonych w § 1 pk= lit. f - Wydzial Organiza〔函ny i Spraw

Spolecznych.

2. OdpowiedzialnoS6 za prawidiowe przeprowadzenie inwentaryza函, O kt6rej mowa:

1) w　§1 pkt重lit.d-e, Pkt2 1it.e, Pkt3 1it.fh ponoszq pracownicy Wydziah

Administraeyjnego w zakresie zajmowanych stanowisk i zakres6w obowiazk6w;

2) w § 1 pkt =it. a-b, Pkt2 1it. a-d, Pkt3 1it. a-e POnOSZq PraCOWnicy Wydzialu

Finansowego w zakresie z牛imowanych stanowisk i zakres6w obowiazk6w;

3) w　§ 1 pkt. 1 1it・C POnOSZa praCOWnicy Wydziahl Organizacyjnego i Spraw

Spolecznych - Zarz担zanie Kryzysowe w zakresie z匂mowanych stanowisk i

Zakres6w obowiazk6w;

4) w § 1 pkt. 1 1it. f ponosz雀PraCOWnicy Wydziafu Organizacyjnego i Spraw

Spo書ecznych w zakresie z雀imowanych stanowisk i zakres6w obowiapk6w.

§8
Wyniki inwentaryza匂v wimy by6 ujete w ksiegach rachunkowych okresu sprawozdawczego.

§9
Wykonanle Zarzadzenia powierza si? Przewodniczacej Komig事Inwentaryzacyjnej, G書6wnej

Ksi?gOWej, Skatonikowi w zakresach okrefbnych rini匂szym Zarzadzeniem i przepisami

SZCZeg6lowymi dotyczacymi sposobu prowadzeni a inwentaryzaqi i sk暑adnik6w m明tkowych.

§10
Zarz社zenie wchodzi w zycie z dniem podpisania.
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Za!雀Czn批

do Zarz雀dzenia Starosty

諾織物
1・ Powoh房si? ZeSP6書spisowy do pIZePrOWadzenia spisu z natury kasy w Starostwie

Powiatowym w Otwocku w nast印ujacym skIadzie:

1 ) Przewodniczaca zespoh　　　　　　- Katarzyna Zu宣awnik,

2) CzIonek zespoh　　　　　　　　　- Edyta Ko§micka,

3) CzIonek zespohl　　　　　　　　　- Monika Wiechetek.

2. Powo坤e si? ZeSP6書spisowy do przeprowadzenia spisu z natury druk6w Scis書ego

ZaraChowania w Starostwie PowlatOWym W Otwocku w nast?Pujacym sk書adzie:

1 ) Przewodniczaca zespoh　　　　　　- Katarzyna Zulawnik,

2) CzIonek zespofu　　　　　　　　- Edyta Ko§micka,

3) CzIonek zespoh　　　　　　　　　- Monika Wiechetek.

3. Powo坤e si? ZeSP61 spisowy do przeprowadzenia spisu z natury cz肇Ci do laptop6w w

Starostwie Powiatowym w Otwocku w nast?Pujapym sk書adzie:

1 ) Przewodniczaca zespoh　　　　　- Katarzyna Zulawnik,

2) Cz書onek zespohl　　　　　　　　- Edyta KoSmicka,

3) Cz宣onek zespofu　　　　　　　　　- Rafal WoZhiak.

4. Powo坤e si? ZeSP61 spisowy do przeprowadzenia spisu z natury rzeczy znalezionych w

Starostwie Powiatowym w Otwocku w nast印南cym sk重adzie:

1 ) Przewodniczapa zespoh

2) CzIonek zespoh1

3) Cz重onek zespohl

STÅROSTA

安く圭一二つ
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