Zarządzenie nr 113/2006
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 11 października 2006

w sprawie:  przeprowadzenia w roku 2006  inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy oraz powołania członków zespołów spisowych.

	Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2002r Nr 76 poz. 694/ zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy w/g planu inwentaryzacji na 2006 rok. Jednocześnie powołuję niżej   wymienionych  pracowników urzędu do zespołów spisowych w celu  przeprowadzenia inwentaryzacji:

	1. Jankiewicz Władysław,

	2. Cieśluk Waldemar,

	3. Kubaszczyk Iwona,

	4. Romanowska Marta,

	5. Karłowicz Alicja,

	6. Bujak Anna.

	Spośród wyżej wymienionych pracowników na przewodniczących zespołów spisowych wyznaczam: Waldemara Cieśluka, Iwonę Kubaszczyk, Karłowicz Alicję, Władysława Jankiewicza.


Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

























Plan inwentaryzacji składników majątkowych w GMINIE OSTRÓDA  objętych spisem z natury w roku 2006

Jednostka organizacyjna Gminy
Inwentaryzowany składnik   majątkowy
Termin przeprowadzenia inwentaryzacji
Przewodniczący zespołu spisowego
Uwagi
 Samborowo:
-przedszkole
-szkoła podstawowa

- art. spożywcze,opał
-   magazyn

15.11.2006r

Cieśluk Waldemar

Tyrowo
- przedszkole
- szkoła podstawowa
Turznica
- świetlica

- art. spożywcze,opał
-   opał

-opał

15.11.2006r

Kubaszczyk Iwona

Stare Jabłonki
-przedszkole


- art. spożywcze,opał

16.11.2006r

Jankiewicz Władysław


Pietrzwałd
-przedszkole
-szkoła podstawowa
Wysoka Wieś
-świetlica
Glaznoty
-świetlica
Wygoda
-szkoła podstawowa

- art. spożywcze,opał
-    opał

-opał

- opał

-opał




30.11.2006r




Kubaszczyk Iwona

Brzydowo
-stołówka szkolna
-szkoła podstawowa
Durąg
-stołówka szkolna
-gimnazjum 
-świetlica
Rudno
-świetlica

-art.spożywcze
-opał

-art.spożywcze
-opał
-opał

-opał



20.11.2006r




Cieśluk Waldemar


Lipowo
- stołówka szkolna
- gimnazjum
Naprom
-świetlica

-art.spożywcze
-opał

-opał



22.11.2006r

Jankiewicz Władysław 

Zwierzewo
-szkoła podstawowa
Idzbark
-szkoła podstawowa
Szyldak
-szkoła podstawowa

-opał

-opał

-opał



24.11.2006r



Cieśluk Waldemar

Ostróda
- gimnazjum
budynki komunalne
Wałdowo,Kajkowo

- magazyn

- opał


30.11.2006r


Kubaszczyk Iwona

Samochody OSP
- paliwo
30.11.2006r
Cieśluk Waldemar

Pracownicy UG
 Materiały i towary przekazane do rozliczenia
Towary w magazynach - promocja, cmentarze, drogi, oświata, urząd gminy




18.12.2006r




Kubaszczyk Iwona

Urząd Gminy


Kasa UG
Nie zużyte materiały i towary odpisane w koszty w momencie zakupu
Środki pieniężne, czeki, akcje, weksle oraz inne papiery wartościowe
Druki ścisłego zarachowania




       29.12.2006r


Kubaszczyk Iwona

Samochód UG
Paliwo
29.12.2006r
Cieśluk Waldemar

Zatwierdzam
Ostróda, dnia 11.10.2006r.
Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin

