
Zarządzenie Nr 76 / 2021 

Starosty Nowodworskiego 

z dnia 30 grudnia 2021 r. 

 

w sprawie zmiany Zarządzenia nr 68/2021 w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim. 

 

 

 Na podstawie art. 69 ust.1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach 

publicznych (tj. Dz. U. z  2021 poz. 305 ze zm.) art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r.            

o rachunkowości  (tj. Dz. U. z 2021 poz. 217 ze zm.) oraz zarządzenia Nr 94/2019  

Starosty Powiatu Nowodworskiego z dnia 04 grudnia 2019 r. w sprawie wprowadzenia 

instrukcji inwentaryzacyjnej w Starostwie Powiatowym w Nowym Dworze Gdańskim 

(z późn.zm.) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. 

 

§ 1 otrzymuje brzemiennie: 

 

„Przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w Starostwie Powiatowym 

w Nowym Dworze Gdańskim ul. Gen. Władysława Sikorskiego 23 według stanu na dzień 

31 grudnia 2021 roku (ostatni dzień roboczy w roku).” 

 

§ 2. 

 

1. Po § 2 dodaje się § 2a o treści: „W celu przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję 

Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie osobowym: 

1) Anna Stefańska – komisarz spisowy – przewodniczący komisji 

2) Karolina Tatarowicz – członek 

3) Alicja Biernat – członek” 

 

§ 3. 

 

§ 3 otrzymuje brzemiennie: 

 

„Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję Komisję inwentaryzacyjną złożoną 

z zespołów spisowych w składzie: 

 

I zespół spisowy: 

1)   Beata Kucharska - przewodniczący 

2)   Kamila Wamil - członek 

3)   Andrzej Szczotka - członek 

przeprowadza inwentaryzację w formie spisu z natury na arkuszach spisowych: druki 

ścisłego zarachowania, tablice komunikacyjne, według stanu na dzień 31.12.2021 r. 

 

II zespół spisowy: 

1) Roman Gaza - przewodniczący 

2) Roksana Kamińska - członek 

3) Adam Matuszewski - członek 



przeprowadza inwentaryzację w formie spisu z natury na arkuszach spisowych: obce środki 

trwałe w używaniu. 

 

III zespół spisowy: 

1) Joanna Ziętek - przewodniczący 

2) Agata Czerwińska - członek 

3)    Ewa Halicka - członek 

przeprowadza inwentaryzację w formie potwierdzeń i weryfikacji sald. 

 

IV zespół spisowy: 

1) Maria Kosek – przewodniczący 

2) Julia Ossowska – członek 

3) Michał Lerwitz – członek 

przeprowadza inwentaryzację w formie spisu z natury na arkuszach spisowych: paliwo do 

pojazdów służbowych oraz w zbiorniku oleju opałowego w budynku ul. Warszawska 28B 

Wydział Geodezji Kartografii i Katastru.” 

§ 4. 

 

Pozostałe zapisy zarządzenia 68/2021 pozostają bez zmian. 

 

§ 5. 

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

Starosta 

(-) 

Jacek Gross 
 


