
Zarzadzenie nr 67/2022 

Wojta Gminy Badkowo 

z dnia 20 wrzesnia 2022 roku 

W sprawie powotania zespotéw spisowych. 

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994 roku o rachunkowosci ( Dz.U z 

2021r., poz. 217 ze zm.) oraz na podstawie instrukcji inwentaryzacyjnej z 19 sierpnia 2019 roku i 

Zarzadzenia nr 65/2022 Wodjta Gminy Badkowo z dnia 19 wrzesnia 2022 roku w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzedzie Gminy Badkowo, zarzadzam co nastepuje: 

§1. Powotuje zespoty spisowe w nastepujacym sktadzie: 

1. Pole spisowe nr 1. Nazwa pola spisowego -Kasa Urzedu Gminy Badkowo, rodzaj 

inwentaryzacji- spis z natury- Srodki pieniezne w gotéwce za wyjatkiem zgromadzonych na 

rachunkach bankowych, weksle i czeki obce, akcje, obligacje, bony, druki Scistego 

zarachowania, gwarancje. Sktad zespotu spisowego: 

a) Bozena Brzezinska — Przewodniczqca, 

b) Magdalena Woizniak- czionek, 

c) Marta Spychalska- cztonek. 

Pole spisowe nr 2. Nazwa pola spisowego- Sktadniki majatku bedace wtasnosciq obcych 

jednostek. Rodzaj inwentaryzacji- spis z natury. Sktad zespotu spisowego: 

a) Marlena Skowronska- Przewodniczaca, 

b) Agnieszka Pinkowska- cztonek, 

c) Karolina Marciniak- cztonek. 

Pole spisowe nr 3. Nazwa pola spisowego- Srodki trwate znajdujace sie na terenie 

niestrzezonym. (0 ile takie istniejg) Sktad zespotu spisowego : 

a) Wochna Jarostaw —Przewodniczacy, 

b) Aleksandra Nowak- cztonek, 

c) Matgorzata Ruzkiewicz- cztonek . 

Pole spisowe nr 4. Nazwa pola spisowego- Grunty oraz prawa zakwalifikowane do 

nieruchomoéci, w tym prawo uzytkowania wieczystego, grunty bedace w zasobie Skarbu 

Paristwa, srodki trwate do ktérych dostep jest znacznie utrudniony., Rodzaj inwentaryzacji- 

weryfikacja. Sktad zespotu spisowego: 

a) Marlena Szczerbiak- Przewodniczaca, 

b) Karolina Bergunda- cztonek, 

c) Agata Dabek- cztonek, 

d) Marta Spychalska-cztonek. 

Pole spisowe nr 5. Nazwa pola spisowego- wartosci niematerialne i prawne. Rodzaj 

inwentaryzacji-weryfikacja . Sktad zespotu spisowego: 

a) Agata Centkowska-Przewodniczaca, 

b) Jarostaw Wochna- cztonek,
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c) Magdalena WoiZniak- cztonek. 

§2. Tematyke okreSlong w pkt 8 i 9 planu inwentaryzacji rocznej , realizuje Referat Finansow i 

Budzetu przez merytorycznie odpowiedzialnych pracownikéw na drodze weryfikacji i potwierdzenia 

sald. 

§3.Wyznaczam dzien 25 pazdziernika 2022roku jako date rozpoczecia prac zespotéw spisowych przy 

inwentaryzacji sktadnikow majatkowych, objetych planem inwentaryzacji. Arkusze spisu z natury lub 

protokoty wraz ze sprawozdaniem nalezy przekaza¢ Skarbnikowi Gminy w nieprzekraczalnym 

terminie do dnia 10 stycznia 2023 roku. 

§4. Cztonkowie zespotéw spisowych, wykonywa¢ beda zadania ustalone przez Przewodniczacego 

Zespotu spisowego lub przez Przewodniczacego Komisji Inwentaryzacyjnej. 

§5.Zarzadzenie wchodzi w zycie z dniem podpisania. 

VA 

mer Ryszard Stepkowski


