
ZARZJDZENLE NR 	. 
STAROSTY OTWOC GO 

z dnia/{ 	jLM 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 
w Starostwie Powiatowym w Otwocku 

Na 	podstawie 	art. 26 i 27 	ustawy 	z dnia 	29 wrzenia 	1994 r. 	o rachunkowoci 
(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 217 z pón. zrn.) oraz Zarzdzenia Nr 72/2013 Starosty Otwockiego 
z dnia 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia przepisów wewnctrznych regulujqcych gospodarkc 
finansow4 w Starostwie Powiatowym w Otwocku, zarzdza sic co nast(;puje: 

§ 1. Przeprowadzié inwentaryzacjç nastcpujcych skadników majtkowych bçdcych na stanie Starostwa 
Powiatowego w Otwocku wg stanu na dzieñ 31.12.2022 r., wedlug nastçpujcego planu: 

1) W drodze spisu z natury: 

a) rodki pieniçzne w kasie, 

b) druki kislego zarachowania, 

c) rodki trwale - Syreny Alarmowe, 

d) pozostale §rodki trwale, w tym pozostale grodki trwale w ramach projektow unijnych; laptopy w ramach 
projektu ,,Zdalna Szkoia" oraz laptopy i sprzçt w ramach projektu ,,Wsparcie dzieci umieszczonych 
w pieczy zastçpczej w okresie epidemii COVID- 19", 

e) grodki trwale i pozostale rodki trwale, wartoci niematerialne i prawne bçdce wlasno§ci4 innych 
Jednostek powierzone Starostwu do uytkowania, 

magazyn rzeczy znalezionych; 

2) W drodze potwierdzenia said: 

a) aktywa fmansowe na rachunkach bankowych, 

b) zobowüzania z tytulu kredytów i poyczek, 

c) na1enoci od kontrahentów, 

d) udzialy w innych podmiotach, 

e) skladniki majtkowe powierzone kontrahentom; 

3) W drodze weryfikacji poprzez porównanie danych ksig rachunkowych z danymi wynikajcymi 
z dokumentów, a take aktualnym stanem rzeczywistym: 

a) naie2noci i zobowizama, 

b) rozrachunki z pracownikami, 

c) na1enoci i zobowizania publiczno-prawne, 

d) na1eznoci sporne i wtpIiwe, 

e) inne aktywa i pasywa, 

f) inwestycje w toku, 

g) wartoci mematerialne i prawne, 
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h) grunty, §rodki trwale i pozostale §rodki trwae a take trudno dostçpne oghdowi. 

§ 2. 1. Powoluje Komisje Inwentaryzacyjn4 do przeprowadzama spisu z natury skladników majtkowych 
bçdcych na stanie Starostwa w skladzie: 

1) Przewodniczqca Komisji - Katarzyna Zulawnik, 

2) Z-ca Przewodmcz4cej - Bogumila Zawada, 

3) Czlonek Komisji - Edyta Komicka, 

4) Czlonek Komisji - Lukasz Wróbel, 

5) Czlonek Komisji - Rafal Wo±mak 

2. Komisja Inwentaryzacyjna przeprowadzi inwentaryzacjç przy udziale Zespolów Spisowych. 

3. Wykaz czlonków skladów Zespolów Spisowych okre1a Zahlcznik do zarzjdzenia. 

§ 3. Inwentaryzacja 	wrnna 	bye 	przeprowadzona 	zgodnie 	z ustawq 	o rachunkowoci, 
Zarz4dzemem Nr 72/2013 Starosty Otwockiego z dma 12 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia przepisów 
wewnçtrznych regu1ujcych gospodarkc finansowq w Starostwie Powiatowym w Otwocku oraz ponizszymi 
zasadami: 

1) inwentaryzacjç nale2y przeprowadziC przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych. 

2) wykaz gruntów sporzdzony na dzieñ 31.12.2022 r. Wydzial Gospodarki Nieruchomociami przekae 

	

Wydzialowi 	Administracyjnemu 	do 	dma 	05.01.2023 r. 	inwentaryzacje 	skladników 
majqtkowych powierzonych kontrahentom w zwi4zku z realizacjq projektu ,,Zdalna Szkola" oraz projektu 
,,Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastçpczej w czasie epidemii COV1D- 19" przeprowadzié 
w okresie od 01.12.2022r. do 08.01.2023r.w oparciu o protokoly kontroli lub pisemne potwierdzenie 
Beneficjentów Ostatecznych. 

§ 4. Ustalam termm przeprowadzenia spisu z natury na dzieñ 31.12.2022 r. 

§ 5. 1. Osobq odpowiedzia1n za: 

1) przedstawieme skladów zespolów przeprowadzajcych spisy i weryfikacj ç, 

2) przeszkolenie czlonków Zespolów Spisowych, 

3) wlaciwe i terminowe przeprowadzenie inwentaryzacji, 

- 4) przeprowadzenie postcpowania wyjaniajqcego róznice mwentaryzacyjne, przedstawienie wniosków 
w sprawie rózmc inwentaryzacyjnych czynic Przewodniczqcq Komisji Inwentaryzacyjnej, a w przypadkujej 
nieobecnoci Zastcpcc Przewodniczcej. 

2. Czlonków Komisji i Zespolów Spisowych czyrnç odpowiedzialnymi za wlaciwe, dokiadne i rzetelne 
przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym. 

§ 6. Szczególowe zasady, zakres czynnoci i sposób wykonania czynnoci inwentaryzacyjnych okre1a 

	

Przewodmczcy 	Komisji 	w uzgodniemu 	ze 	Skarbmkiem 	lub 	z G16wn4 	Ksiegow 
na podstawie Zarzdzenia nr 72/2013 Starosty Otwockiego z dnia 12 grudnia 2013 roku 
w sprawie wprowadzenia przepisów wewnetrznych reguluj4cych gospodarkç finansowq 
w Starostwie Powiatowym w Otwocku. 

§ 7. 1. Enwentaryzacji 	skladnikOw 	majtkowych, 	ustalenia 	r62inic 	inwentaryzacyjnych 
i ich rozliczenia na podstawie decyzji Starosty dokonuj: 

1) skladników 	okrelonych 	w § 1 	pkt 1 	lit. d-e, 	pkt 2 	lit. e, 	pkt 3 	lit. f-h 
- Wydzial Administracyjny, 

2) skladników 	okrelonych 	w § I 	pkt 1 	lit. a-b, 	pkt 2 	lit. a-d, 	pkt 3 	lit. a-e 
- Wydzial Finansowy, 

3) skladników okrelonych w § I pkt 1 lit. c - Wydzial Organizacyjny i Spraw Spolecznych - Zarzdzanie 
Kryzysowe, 
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4) skladników okre1onych w § I pkt I lit. f— Wydzial Orgamzacyjny i Spraw Spolecznych. 

2. Odpowiedzia1no6 za prawidlowe przeprowadzeme inwentaryzacji, o której mowa: 

1) w § 1 pkt 1 lit. d-e, pkt 2 lit. e, pkt 3 lit. f-h ponosz4 pracownicy Wydzialu Administracyjnego w zakresie 
zajmowanych stanowisk i zakresów obowizków, 

2) w § I pkt 1 lit. a-b, pkt 2 lit. a-d, pkt 3 lit. a-e ponoszq pracownicy Wydzialu Finansowego w zakresie 
zajmowanych stanowisk i zakresów obowlizków, 

3) w § I ust. 1 pkt c ponosz4 pracownicy Wydzialu Organizacyjnego i Spraw Spolecznych - Zarzqdzanie 
Kryzysowe w zakresie zajmowanych stanowisk i zakresów obowiazków, 

4) w § 1 pkt 1 lit. f ponosz4 pracownicy Wydzialu Organizacyjnego i Spraw Spolecznych w zakresie 
zajmowanych stanowisk i zakresów obowlizków. 

§ 8. Wyniki inwentaryzacji winny byá ujçte w ksicgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. 

§ 9. Wykonanie Zarzdzenia powierza sic Przewodniczcej Komisji Inwentaryzacyjnej, Glównej Ksiçgowej, 
Skarbnikowi w zakresach okrelonych niniejszym Zarzdzemem i przepisami szczególowymi dotyczcymi 
sposobu prowadzenia inwentaryzacji skladników majtkowych. 

§ 10. Zarzthenie wchodzi w 2ycie z dniem podpisania. 

STAROSTA 

KrzysztofSzczegielniak 
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Zalqcznik 
do Zarzdzenia Starosty 

2DVV 

1. Powohije sic zespOl spisowy do przeprowadzenia spisu z natury kasy w Starostwie Powiatowym 
w Otwocku w nastçpujcym skfadzie: 

1) Przewodniczca zespotu 
2) Czlonek zespolu 
3) Czlonek zespolu 

- Katarzyna Zulawnik, 
- Edyta Komicka, 
- Bogumila Zawada. 

2. PowoTuje sic zespóT spisowy do przeprowadzenia spisu z natury druków 9cislego zarachowania 
w Starostwie Powiatowym w Otwocku w nastçpujqcym sktadzie: 

1) Przewodniczca zespolu 
2) Czlonek zespolu 
3) Czlonek zespolu 

- Katarzyna Zulawnik, 
- Edyta Komicka, 
- Bogumila Zawada. 

3. Powoluje sic zesp6l spisowy do przeprowadzenia spisu z natury rzeczy znalezionych w Starostwie 
Powiatowym w Otwocku w nastcpujcym skladzie: 

1) Przewodniczqca zespotu 	- Katarzyna Zulawnik, 
2) Czlonek zespolu 	 - Lukasz Wróbel, 
3) Czlonek zespotu 	 - Rafal Woniak. 

STAROSTA 

Krzysztofszcgje1fliak 


