
ZARZĄDZENIE NR W.120.14.2015
WÓJTA GMINY PRZESMYKI

z dnia 20 listopada 2015 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy, jednostkach OSP, świetlicach 
wiejskich (radach sołeckich) oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej.

Na podstawie Na podstawie  art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz. U. 2013 
r., poz. 330 z późn. zm.1))  oraz załącznika Nr 4 w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej  do  Zarządzenia Wójta 
Gminy Nr W.120.17.2014 z dnia 18.12.2014 r.  zarządzam  co następuje:

§ 1. 1. Przeprowadzenie inwentaryzacji rocznej w Urzędzie Gminy Przesmyki, jednostkach OSP, 
świetlicach wiejskich w/g stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. i w/g następującego planu:

1) w drodze „spisu z natury”, poprzez inwentaryzację:

a) druków ścisłego zarachowania,

b) materiałów na składzie (będących w magazynie Urzędu Gminy oraz materiałów zakupionych do 
bieżących remontów świetlic wiejskich i remiz strażackich), w tym: paliwo w OSP, i Urzędzie Gminy ( 
od grzania budynku i do samochodów).

c) środków trwałych, wyposażenia w użytkowaniu oraz pozostałe wartości niematerialne w Urzędzie 
Gminy Przesmyki, jednostkach OSP, świetlicach wiejskich.

2) drogą uzyskania potwierdzenia salda:

a) środków pieniężnych na rachunkach bankowych, kredytów bankowych i pożyczek,

b) należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych,

3) w formie porównania danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej 
wartości (weryfikacja sald):

a) należności spornych i wątpliwych,

b) rozrachunków z pracownikami,

c) środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony,

d) wartości niematerialnych i prawnych,

e) środki trwałe w budowie (inwestycje),

f) grunty,

g) należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych,

h) należności i zobowiązań z tytułów publiczno-prawnych,

i) innych niewymienionych wyżej aktywów i pasywów.

2. Inwentaryzację przeprowadza się na dzień 31.12.2015 r, z tym, że inwentaryzację rozpocząć można od 
30 listopada 2015 r. i zakończyć do 10.01.2016 r

3. 1)Stan składników majątkowych ustalony w drodze inwentaryzacji podlega porównaniu ze stanem 
wynikającym z ewidencji księgowej z dnia, na jaki przypadł a data spisu (uzgodnienia salda, porównania 
dokumentacji z ewidencją).

2) Stan składników majątkowych na dzień 31.12.2015 r. koryguje się odpowiednio o obroty zaistniałe między 
dniem kończącym rok obrotowy a dniem rzeczywistego zinwentaryzowania.

§ 2. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie:

1. Grażyna Łęczycka – Przewodniczący Komisji,

2. Wiesław Toczyski – Zastępca przewodniczącego,

1) Zm. poz. 613, z 2014 r. poz. 768 i 1100 oraz z 2015 r. poz. 4, 978, 1045, 1166, 1333 i 1844.
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3. Irena Sawicka – członek,

4. Grażyna Kukawska – członek

5. Grażyna Paprocka – członek

6. Marek Zalewski – członek

7. Jerzy Dmowski – członek

§ 3. 1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze „spisu z natury” w poszczególnych punktach 
spisowych powołuję zespoły spisowe :

I. Zespół spisowy dokona spisu druków ścisłego zarachowania oraz wszystkich składników majątkowych 
Urzędu Gminy w Przesmykach

1. Grażyna Łęczycka – przewodniczący zespołu,

2. Irena Sawicka – członek,

3. Grażyna Kukawska – członek.

II. Zespół spisowy dokona spisu majątku znajdującego się w jednostkach OSP i w świetlicach wiejskich 
(radach sołeckich )

1. Toczyski Wiesław – przewodniczący zespołu,

2. Grażyna Paprocka – członek

3. Marek Zalewski – członek,

4. Jerzy Dmowski – członek,

2. Do przeprowadzenia inwentaryzacji w drodze uzyskania potwierdzenia salda i w formie porównania 
danych z ksiąg rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji realnej wartości (weryfikacja sald) 
wyznaczam referat finansowy, który będzie wspomagany w miarę potrzeb przez pracowników merytorycznych 
odpowiedzialnych za określony obszar.

§ 4. 1. Przewodniczący komisji inwentaryzacyjnej pobierze arkusze spisowe z działu księgowości, które są 
drukami ścisłego zarachowania – za pokwitowaniem i przekaże  zespołom spisowym.

2. Arkusze kontrolne spisu z natury sporządza się w dwóch egzemplarzach.

3. Na główce każdego arkusza spisowego należy wpisać: imiona i nazwiska zespołu spisowego i osoby 
materialnie odpowiedzialnej, rodzaj inwentaryzacji i datę.

4. Na arkuszach spisowych nie może być poprawek i przerw między wierszami.

5. Po zakończeniu inwentaryzacji osoba materialnie odpowiedzialna winna złożyć oświadczenie, że 
wszystkie towary podlegające inwentaryzacji zostały w jej obecności ujęte w spisie i że nie wnosi zastrzeżeń co 
do prawidłowości przeprowadzonego spisu.

6. Materiały/druki zniszczone zespoły spisują na odrębnych arkuszach, wnioskując o zdjęcie ze stanu 
/likwidacji/.

7. Po zakończeniu inwentaryzacji zespoły spisowe winny złożyć przewodniczącemu komisji 
inwentaryzacyjnej arkusze spisowe i rozliczyć się z pobranych druków.

8. Dział księgowości zajmie się wyceną i rozliczeniem arkuszy spisowych.

9. Komisja inwentaryzacyjna postanowi co do ustalenia przyczyn powstania różnic oraz sposobu 
rozliczenia.

§ 5. Odpowiedzialnym za wykonanie Zarządzenia jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej, który 
przedstawi sprawozdanie końcowe z przebiegu inwentaryzacji (spisu z natury) do dnia 15 stycznia 2016 r.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
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