Zarządzenie Nr 1445/2015
Prezydenta Miasta Płocka
z dnia 11 grudnia 2015 roku
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji
Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt 3 i ust. 5 oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września
1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 ze zm.), oraz § 10 ust.1
Regulaminu organizacyjnego Urzędu Miasta Płocka, nadanego zarządzeniem Nr
178/2015 z dnia 8 stycznia 2015 r. (tekst jednolity: zarządzenie Nr 1207/2015 z dnia
28 października 2015 r.) oraz Instrukcji inwentaryzacyjnej, ustalonej zarządzeniem Nr
5369/10 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 30 listopada 2010 r., zmienionej
zarządzeniami: Nr 890/11 z dnia 29 września 2011 r., Nr 2370/12 z dnia 15 listopada
2012 r., Nr 2867/2013 z dnia 7 marca 2013 r. i Nr 1245/2015 z dnia 10 listopada 2015
r. zarządzam, co następuje.
§1
Postanawiam przeprowadzić metodą spisu z natury inwentaryzację okresową
następujących składników majątku:
1)środków
pieniężnych
krajowych
i
zagranicznych,
gwarancji
bankowych
i ubezpieczeniowych znajdujących się w kasach Urzędu Miasta Płocka;
2) druków ścisłego zarachowania u osób odpowiedzialnych za ewidencję druków
z Wydziału Skarbu i Budżetu i Biura Obsługi Technicznej i Gospodarczej.
§2
Do przeprowadzenia inwentaryzacji, o której mowa w § 1, powołuję komisję
inwentaryzacyjną w składzie:
1) Sylwia Ratajczyk - przewodniczący;
2) Edyta Pawlak - członek;
3) Anna Bielińska – członek;
4) Milena Gacek – członek.
§3
1.Inwentaryzacja środków pieniężnych krajowych i zagranicznych zostanie
przeprowadzona w dniu 31 grudnia 2015 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.
2.Inwentaryzacja gwarancji bankowych i ubezpieczeniowych oraz druków ścisłego
zarachowania zostanie przeprowadzona w dniach od 31 grudnia 2015 r. do 12 stycznia
2016 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

§4
Z przeprowadzonych czynności, o których mowa w § 1, należy sporządzić protokoły
w trybie i wg wzorów określonych w Instrukcji inwentaryzacyjnej i przekazać
Skarbnikowi Miasta Płocka do dnia 15 stycznia 2016 r.
§5
Nadzór nad wykonaniem zarządzenia powierzam Skarbnikowi Miasta Płocka.
§6
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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