
ZARZĄDZENIE NR OR 120 .^2022

STAROSTY KOLSKIEGO 

z dnia ...

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w Wydziale Oświaty Kultury i Promocji - Referacie 
ds. Obsługi Finansowej Oświaty na dzień 31.12.2022 r.

Na podstawie art. 35 ust.2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz.U. 
z 2022 r. poz. 1526) oraz art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 
2021 r., poz. 217 z późn. zm.) zarządzam co następuje:

§1

1. Postanawia się przeprowadzić inwentaryzację sald kont księgowych obsługiwanych w zakresie 
rachunkowości jednostek oświatowych:
- Liceum Ogólnokształcącego w Kole,
- Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych im. St. i Wł. Grabskich w Kole,
- Zespołu Szkół Ogólnokształcących i Technicznych w Kłodawie,
- Zespołu Szkół Technicznych w Kole,
- Zespołu Szkół Rolnicze Centrum Kształcenia Ustawicznego im. St. Staszica w Kościelcu, 
- Zespołu Opiekuńczo-Edukacyjno-Wychowawczego w Kole.

1) Drogę uzyskania potwierdzenia salda na dzień 31.12.2022 r. (zakończyć należy do dnia 
15.01.2023 r.) dotyczącą:

a) aktywów finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych,
b) należności od kontrahentów,
c) składników majątkowych powierzonych innym jednostkom.

2) Drogą weryfikacji poprzez porównanie danych w księgach rachunkowych z danymi wynikającymi 
z dokumentów źródłowych na dzień 31.12.2022 r. (zakończyć należy do 15.01.2023r.) dotyczącą: 

a) gruntów trwałych do których dostęp jest znacznie utrudniony, 
b) wartości niematerialnych i prawnych, 
c) środków trwałych w budowie,
d) należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,
e) pożyczek,
f) składników majątkowych, których salda nie udało się uzgodnić z kontrahentami, 
g) innych składników majątkowych ujmowanych w ewidencji pozabilansowej.

§2

Za inwentaryzację w drodze weryfikacji sald kont księgowych w poszczególnych jednostkach 
oświatowych o których mowa w § 1 odpowiadają następujący pracownicy Wydziału Oświaty, 
Kultury i Promocji - Referatu ds. Obsługi Finansowej Oświaty wchodzący w skład Komisji 
Weryfikacyjnej:
1) Agnieszka Winkler,
2) Ewa Dziamara,
3) Dagmara Nowicka,
4) Ewelina Gralak.



§3

Osoby powołane w skład Komisji Weryfikacyjnej ponoszą odpowiedzialność za właściwe, rzetelne 
i zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji w drodze weryfikacji.

§4

Wykonanie zarządzenia powierza się Kierownikowi, Głównemu Księgowemu Referatu ds. Obsługi 
Finansowej Oświaty.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Otrzymują do wykonania:

1 .Kierownik Referatu, Główny Księgowy: 

Zofia Marko-Kowalińska - podpis.............................

2 .Członkowie Komisji Weryfikacyjnej:

- Agnieszka Winkler- podpis.....................................

- Ewa Dziamara - podpis.....................................

- Dagmara Nowicka - podpis.....................................

- Ewelina Gralak -podpis.....................................

Agata Kantoreka-Chórzewska


