
ZARZĄDZENIE NR 40/2017 

STAROSTY NOWODWORSKIEGO 

z dnia 6 grudnia 2017 r. 

 

w sprawie przeprowadzenia okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Zespole 

Szkół Zawodowych w Nasielsku za rok 2017. 

 

Na podstawie art. 4 ust.3 oraz art.27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości 

(Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.), art. 53 ust. 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. 

o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.2077), zarządzam co następuje: 

 

 

§ 1. Zarządzam przeprowadzenie okresowej inwentaryzacji aktywów i pasywów w Zespole 

Szkół Zawodowych w Nasielsku, za rok 2017 obejmującej: 

1) dokonanie spisu z natury, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.: 

a) materiałów odpisanych w koszty w momencie ich zakupu, które nie zostały 

wykorzystane do działalności w danym roku, 

b) obcych środków trwałych, 

c) druków ścisłego zarachowania, 

d) rzeczowych składników majątku. 

 

2)  uzyskanie potwierdzenia salda według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.: 

a)  środków pieniężnych na rachunkach bankowych, 

b)  należności (z wyjątkiem tytułów publiczno – prawnych, spornych, należności od 

pracowników, należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg 

rachunkowych), 

 

3) porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację 

sald, według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.: 

a) wartości niematerialnych i prawnych, 

b) materiałów w drodze oraz dostaw, niefakturowanych, 

c) rozrachunków z pracownikami, 

d) rozrachunków publicznoprawnych, 

e)  należności i zobowiązań wobec osób nie prowadzących ksiąg rachunkowych, 

f) gruntów i trudnodostępnych oglądowi środków trwałych, 

g) funduszy własnych i funduszy specjalnych, 

h) aktywów i pasywów podlegających ewidencji na kontach pozabilansowych. 

 

 



§ 2. Inwentaryzacja przeprowadzona zostanie w okresie od 7 grudnia 2017 r. do 15 stycznia 

2018 r. 

 

§ 3. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w zakresie określonym w § 1 pkt. 1 Dyrektor 

Zespołu Szkół Zawodowych w Nasielsku powoła Komisję Inwentaryzacyjną. 

 

2. Osoby powołane na członków Komisji ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz 

zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji. 

 

§ 4. Inwentaryzację w zakresie określonym w § 1 pkt 2 i 3 przeprowadzają pracownicy 

Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji. 

 

§ 5. Wykonanie Zarządzenia powierza się Kierownikowi Wydziału Obsługi Szkół i Edukacji. 

 

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

Starosta Nowodworski 

/-/ Magdalena Biernacka 

 


