ZARZĄDZENIE NR 167/2013
Wójta Gminy Celestynów
z dnia 13 grudnia 2013 roku
w sprawie zasad ustalania numerów inwentarzowych składników majątkowych
w Urzędzie Gminy w Celestynowie.
Na podstawie art. 30, ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym
(t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz Rozporządzenia Rady Ministrów z 10 grudnia
2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT) (Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622)
- zarządza się, co następuje:
§ 1. Środki trwałe, pozostałe środki trwałe oraz pozostałe środki trwałe objęte ewidencją
ilościową są ewidencjonowane syntetycznie i analitycznie przy wykorzystaniu programu
komputerowego „Środki trwałe" opracowanego przez Usługi Informatyczne „Info-System” R. i
T. Groszek Sp. J.
§ 2. Ewidencję syntetyczną i analityczną dla konta 011 „Środki trwałe" oraz dla konta 013
„Pozostałe środki trwałe" prowadzą pracownicy referatu finansowego, zgodnie z zakresem
obowiązków.
§ 3. 1. Ewidencja środków trwałych prowadzona jest w podziale na grupy, podgrupy i rodzaje zgodnie z obowiązującą Klasyfikacją Środków Trwałych określoną w Rozporządzeniu Rady
Ministrów z 10 grudnia 2010 roku w sprawie Klasyfikacji Środków Trwałych (KŚT)
(Dz. U. z 2010 r. Nr 242, poz. 1622).
2. Wprowadza się dodatkowy podział pozostałych środków trwałych oraz pozostałych środków
trwałych objętych ewidencją ilościową według szczegółowego podziału na grupy ewidencyjne:
Symbol podziału
szczegółowego

Rodzaj składników majątkowych

I
II

Meble (w tym: biurka, stoły, szafy, regały, krzesła, fotele itp.)
Sprzęt RTV (w tym: radia, telewizory, dyktafony i pozostały sprzęt
audio-wideo)

III
IV
V
VI
VII

aparaty telefoniczne (stacjonarne, komórkowe)
zestawy komputerowe, drukarki,
kalkulatory, maszyny do liczenia i pisania
pomoce dydaktyczne
pozostały sprzęt biurowy (w tym: bindownice, niszczarki do
dokumentów, skanery, kserokopiarki itp.)

VIII
IX

sprzęt kuchenny (w tym: kuchenki, lodówki, zmywarki do naczyń,
ekspresy do kawy itp.)
sprzęt gospodarczy (w tym: drabiny, taczki, kosiarki, wiertarki,
odkurzacze, przenośne grzejniki elektryczne, przenośne wentylatory
itp.)

X
XI

Inne przyrządy i urządzenia (w tym: aparaty fotograficzne, kamery
cyfrowe, specjalistyczne urządzenia pomiarowe itp.)
Pozostałe wyżej niesklasyfikowane

§ 4. 1. Środek trwały, pozostały środek trwały oraz pozostały środek trwały objęty ewidencją
ilościową w chwili przyjęcia do użytkowania otrzyma numer inwentarzowy, który zostanie
umieszczony w widocznym miejscu w sposób trwały w formie naklejki:
1) dla środków trwałych:

2)

000

0000

0000

symbol KŚT

numer kolejny
w ewidencji

rok wprowadzenia
do ewidencji

dla pozostałych środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych objętych
ewidencją ilościową
013/IL
000
00
0000
0000
Pozostały środek
trwały/Dwuliterowy
symbol ewidencji
ilościowej

symbol
KŚT

symbol
podziału
szczegółowego

numer
kolejny
w ewidencji

rok wprowadzenia do
ewidencji

2. Nadanie numeru inwentarzowego na otrzymanym do użytkowania środku trwałym,
pozostałym środku trwałym oraz pozostałym środku trwałym objętym ewidencją ilościową,
a także kontrola oznakowania przez okres użytkowania należy do osób, którym został
powierzony.
3.
Numer inwentarzowy raz nadany składnikowi majątkowemu obowiązuje przez cały
okres jego użytkowania, a po wykreśleniu z ewidencji nie może być ponownie użyty do oznaczenia innego składnika majątkowego.
4.
Obce składniki majątkowe zachowują numer inwentarzowy nadany przez właściciela.
§ 5. Traci moc zarządzenie nr 164/2012 Wójta Gminy Celestynów z dnia 28 grudnia 2012 roku
w sprawie: zasad ustalania numerów inwentarzowych składników majątkowych w Urzędzie
Gminy Celestynów.
§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku.
WÓJT GMINY CELESTYNÓW
MGR INŻ.

STEFAN TRACZYK

