Zarządzenie nr 115/10 
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 13 października 2010

w sprawie: przeprowadzenia w roku 2010 inwentaryzacji w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

 Na podstawie art. 4 ust. 5 ustawy z dnia 29.09.1994 roku o rachunkowości /Dz. U. z 2009r Nr 152 poz. 1223/ zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji, w drodze spisu z natury składników majątkowych Gminy w/g planu inwentaryzacji na 2010 rok. Jednocześnie powołuję niżej wymienionych pracowników urzędu do komisji spisowej w celu przeprowadzenia inwentaryzacji:


1. Iwona Derbin - przewodniczący komisji
2. Małgorzata Leszczyńska - członek komisji
3. Magdalena Zielińska - członek komisji

Plan inwentaryzacji składników majątkowych w GMINIE OSTRÓDA objętych spisem z natury w roku 2010
Inwentaryzowany składnik majątkowy

Jednostka organizacyjna Gminy
Planowany termin przeprowadzenia inwentaryzacji
Przewodniczący zespołu spisowego
Rzeczywisty termin przeprowadzenia inwentaryzacji
 Pozostałe środki trwałe,
 tzw. wyposażenie
oraz
wartości niematerialne i prawne
Urząd Gminy Ostróda

od 15.11.2010 
do 03.12.2010r


Iwona Derbin


Sprzęt komputerowy UG
od 15.11.2010 
do 03.12.2010r



Wartości niematerialne i prawne UG
od 15.11.2010 
do 03.12.2010r



Stanowisko d/s rozwiązywania problemów alkoholowych

26.112010r



Kultura fizyczna
20.12.2010r



Cmentarze
20.12.2010r



Kosze żelbetowe
8-9.11.2010r


Nie zużyte materiały i towary odpisane w koszty w momencie ich zakupu




Urząd Gminy w Ostródzie





31.12.2010r







Iwona Derbin










Materiały i towary przekazane pracownikom urzędu do rozliczenia



28.12.2010r


Środki pieniężne w kasie, czeki, akcje, weksle oraz inne papiery wartościowe


31.12.2010r


Druki ścisłego zarachowania
Urząd Gminy w Ostródzie

31.12.2010r
Iwona Derbin

Magazyny- paliwo opałowe, węgiel, drewno, olej napędowy i inne towary przechowywane w magazynach.
a/ budynki komunalne w :
-Wałdowie
- Kajkowie


30.11.2010r

Iwona Derbin



b/ samochód UG- paliwo
31.12.2010r








Iwona Derbin


c/ magazyn drogi
20.12.2010r



d/ magazyn OSP-paliwo
 magazyn OSP
30.11.2010r
20.12.2010r



e/cmentarze
20.12.2010r



f/magazyn UG
20.12.2010r



g/magazyn promocji
20.12.2010r



h/magazyn świetlic
30.11.2010r



i/magazyn sportu (LZS)
20.12.2010r



j/ magazyn oświaty- poz. działalności.
20.12.2010r



k/ magazyn Rad Sołeckich i paliwa
20.12.2010r



l/ magazyn-ekologia
20.12.2010


 
 

Wójt Gminy Ostróda
Gustaw Marek Brzezin





