
ZARZĄDZENIE Nr OR.0050.37.2018 
Burmistrza Miasta Łaskarzew 

z dnia 20 września 2018 r.

w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury składników majątku Miasta Łaskarzew 
przeznaczonych do wykonywania zadań Miasta Łaskarzew w zakresie zaopatrzenia w wodę 
i zbiorowego odprowadzania ścieków w związku ze zmianą podmiotu odpowiedzialnego za 
realizację ww. zadania

Na podstawie art. 4 ust. 3 pkt. 3 i ust. 5 w związku z art. 2 ust. 1 pkt 7 oraz art. 3 ust. 1 pkt 6b 
ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r., poz. 395), w związku 
z podpisaniem umowy dzierżawy na świadczenie usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i 
zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta Łaskarzew będących w użytkowaniu 
Miasta Łaskarzew w dniu 29 sierpnia 2018 r. pomiędzy Miastem Łaskarzew, a Firmą 
Energo-Wac Wacław Bąk, Janina Bąk, Przemysław Molik z siedzibą Czemidła 28, 05-520 
Konstancin-Jezioma, zarządzam co następuje:

§1
Powołuję zespół spisowy w składzie:
1. Henryk Dąbrowski - Pracownik UM Łaskarzew - przewodniczący,
2. Marta Syryt - Pracownik UM Łaskarzew - członek,
3. Przemysław Molik - przedstawiciel firmy Energo-Wac - członek.

§2
W skład zespołu spisowego, o którym mowa w § 1, nie powołano osób materialnie 
odpowiedzialnych za stan składników majątkowych, objętych niniejszą inwentaryzacją a także 
pracowników jednostki prowadzących ewidencję tych składników w księgach rachunkowych 
oraz osób, które nie zapewniają bezstronności przebiegu inwentaryzacji.

§3
Celem inwentaryzacji spisu z natury, objętej niniejszym Zarządzeniem, jest przeprowadzenie 
inwentaryzacji środków trwałych i przedmiotów nietrwałych związanych z prowadzeniem 
zadania Miasta Łaskarzew w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków 
z podaniem ich wartości i stanu, stanowiących własność Miasta Łaskarzew, wynikających z ksiąg 
rachunkowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości i ich 
zgodności ze stanem faktycznym w związku z zawarciem umowy dzierżawy na świadczenie 
usług w zakresie zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie miasta 
Łaskarzew będących w użytkowaniu Miasta Łaskarzew w dniu 29 sierpnia 2018 r. przez Miasto 
Łaskarzew, a Firmą Energo-Wac Wacław Bąk, Janina Bąk, Przemysław Molik z siedzibą 
Czemidła 28, 05-520 Konstancin-Jezioma.

§4
1. Osobą materialnie odpowiedzialną, przekazującą w ramach inwentaryzacji 
zdawczo-odbiorczej - składniki majątku Miasta Łaskarzew -  jest Urząd Miasta Łaskarzew, 
reprezentowany przez Panią Iwonę Kozieł Sekretarza Miasta Łaskarzew.
2. Podmiotem materialnie odpowiedzialnym, przejmującym w ramach inwentaryzacji 
zdawczo-odbiorczej - składniki majątku jest Firmą Energo-Wac Wacław Bąk, Janina Bąk,



V

Przemysław Molik z siedzibą Czemidła 28, 05-520 Konstancin-Jezioma, reprezentowana przez 
Pana Przemysława Molika

§5
1. Inwentaryzacja, objęta niniejszym Zarządzeniem, jest spisem z natury.
2. Spis z natury zostanie przeprowadzony przez zespół spisowy, o którym mowa w § 1, 
w obecności:
a) Pani Iwony Kozieł - Sekretarz Miasta Łaskarzew - jako osoby przekazującej składniki 
majątkowe;
b) Pana Przemysława Molik - jako przedstawiciela Firmą Energo-Wac Wacław Bąk, Janina 
Bąk, Przemysław Molik z siedzibą Czemidła 28, 05-520 Konstancin-Jezioma jako podmiotu 
przejmującego te składniki.

§6
Termin inwentaryzacji, o której mowa w § 3 i 4, ustalam na dzień 24 września 2018 r., według 
stanu składników majątkowych istniejącego na dzień 24 września 2018 r.

§7
Odpowiedzialnymi za realizację postanowień niniejszego zarządzenia czynię osoby powołane 
w skład zespołu spisowego, o którym mowa w § 1, każdą w zakresie swego działania, pod moim 
nadzorem.

§8
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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