
ZARZĄDZENIE NR W.120 .10.2019 
WÓJTA GMINY PRZESMYKI 

z dnia 6 grudnia 2019 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U.z  2019 r. poz. 351) oraz 
postanowień Instrukcji  stanowiącej załącznik Nr 6 do Zarządzenia Nr W.120.23.2018 Wójta Gminy Przesmyki 
z dnia 20.12.2018 r. zarządzam, co następuje: 

§ 1. Zarzadzam przeprowadzenie inwentaryzacji aktywów i pasywów w Urzędzie Gminy Przesmyki, 
jednostkach OSP, magazynku TOS, świetlicach wiejskich w terminie od dnia 6 grudnia 2019 roku do dnia 
15 stycznia 2020 r. według stanu na dzień 31 grudnia 2019 r. obejmującą: 

1. dokonanie spisu z natury 

1) środków trwałych, wyposażenia 

2) materiałów zakupionych do bieżących remontów świetlic i remiz strażackich, paliwo w OSP i w Urzędzie 
Gminy do samochodów i ogrzewania budynku; 

3) druków ścisłego zarachowania używając protokołu stanowiącego załącznik nr 3 Instrukcji 
Inwentaryzacyjnej 

2. uzyskanie potwierdzenia salda 

1) środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych 

2) udzielonych kredytów bankowych i pożyczek, 

3) należności (z wyjątkiem tytułów publicznoprawnych, spornych, należności i zobowiązań wobec osób 
nieprowadzących ksiąg rachunkowych), 

3. porównanie danych ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację sald: 

1) wartości niematerialnych i prawnych, 

2) środków trwałych w budowie, 

3) gruntów 

4) udziałów w spółkach kapitałowych 

5) należności i zobowiązania publicznoprawne 

6) należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych 

7) aktywów i pasywów ewidencji na kontach pozabilansowych, 

§ 2. 1. Na czas trwania inwentaryzacji powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:  

1) Wiesław Toczyski  - przewodniczący komisji 

2) GrażynaŁęczycka  - zastępca przewodniczącego komisji 

3) Marek Zalewski - członek komisji 

4) Krzysztof Szaban - członek komisji 

5) Jerzy Dmowski  - członek komisji 

6) Grażyna Paprocka  - członek komisji 

7) Justyna Pniewska - członek komisji 

8) Dorota Terlikowska-Mucha  -  członek komisji 

2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze spisu z natury powołuję zespoły spisowe: 

1) Zespół spisowy w następującym składzie: 
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a) Grażyna Łęczycka - przewodniczący zespołu 

b) Krzysztof Szaban - członek 

c) Dorota Terlikowska Mucha  -  członek 

- do dokonania spisu z natury wyposażenia Urzędu Gminy w Przesmykach korzystając ze 
specjalistycznego oprogramowania i urządzeń skanując kody i weryfikując odczytane przez skaner 
szczegółkowe informacje o spisywanym składniku. Po zakończeniu spisu wynik skanowania należy 
przekazać do systemu informatycznego w celu sporzadzenia arkuszy spisowych. Ponadto zespół 
dokona spisu z natury wyposażenia magazynku TOS i środków trwałych oraz druków ścisłego 
zarachowania. 

2) Zespół spisowy w następującym składzie: 

a) Wiesław Toczyski  - przewodniczący zespołu 

b) Marek Zalewski - członek 

c) Jerzy Dmowski  - członek 

d) Justyna Pniewska - członek 

e) Grażyna Paprocka  - członek 

- do dokonania spisu z natury wyposażenia oraz środków trwałych w jednostkach OSP i w świetlicach 
wiejskich. Ponadto zespół dokona spisu materiałów zakupionych do bieżących remontów świetlic 
i remiz strażackich, paliwo w OSP i w Urzędzie Gminy do samochodów i ogrzewania budynku; 

§ 3. Zobowiązuję Skarbnika Gminy i Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do przeszkolenia przed 
inwentaryzacją członków Komisji zgodnie z Instrukcją Inwentaryzacyjną. 

§ 4. Zobowiązuje komisję do:  

1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych, 

2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji oraz zasad i sposobów postępowania 
określonych w instrukcji inwentaryzacyjnej i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, 

3. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji, przekazania do zatwierdzenia do Wójta Gminy 

4. przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do Referatu Finansowego. 

§ 5. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzyskania potwierdzenia salda i porównanie danych 
ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikację sald wyznaczam referat finansowy, który 
będzie wspomagany w miarę potrzeb przez pracowników merytorycznych odpowiedzialnych za określony 
obszar. 

§ 6. Członków Komisji spisowej czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne 
przeprowadzenie inwentaryzacji.  

§ 7. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiedzialny jest 
przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej. 

§ 8. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów inwentaryzacyjnych powierza się 
Skarbnikowi Gminy. 

§ 9. Zarządzenie obowiązuje z dniem podpisania. 
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