
ZARZĄDZENIE NR 128/11
WÓJTA GMINY GNOJNO

z dnia 8 grudnia 2011 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji w Urzędzie Gminy w Gnojnie 

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tj. Dz.U. z 2002 r. 
Nr 76, poz. 694 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 14/11 Wójta Gminy Gnojno z dnia 8 marca 2011 r. 
w sprawie wprowadzenia zasad (polityki) rachunkowości Wójt Gminy Gnojno ustala, co następuje: 

§ 1. 1. Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy 
w Gnojnie przez Komisję Inwentaryzacyjną w następującym składzie: 

1) Bożena Wawszczyk - przewodniczący; 

2) Grażyna Musiał - członek; 

3) Natalia Stępień - członek. 

2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 8 grudnia 2011 r. do 15 stycznia 2012 r. 
według stanu na 30 grudnia 2011 r. 

§ 2. Inwentaryzacją należy objąć następujące składniki majątkowe: 

1) w drodze spisu z natury w formie protokołu z kontroli kasy wraz z porównaniem z zapisami 
w raporcie kasowym: 

a) środki pieniężne w kasie, 

b) czeki, 

c) depozyty, 

d) druki ścisłego zarachowania; 

2) w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów : 

a) należności z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od 
pracowników oraz osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 

b) zobowiązania; 

3) w drodze spisu z natury i porównania stanu faktycznego za stanem wynikającym z ksiąg 
rachunkowych środki trwałe oraz wyposażenie urzędu i świetlic wiejskich; 

4) metodą weryfikacji porównanie gminnej ewidencji księgowej z powiatowym zespołem 
nieruchomości: 

a) nieruchomości; 

b) środki trwałe, do których dostęp jest znacznie utrudniony. 

§ 3. 1. Zobowiązuję Przewodniczącego Komisji Inwentaryzacyjnej do: 

1) pobrania arkuszy spisowych w Referacie Finansowym; 

2) przeszkolenia przed inwentaryzacją członków zespołu spisowego; 

3) skompletowania wszystkich arkuszy spisowych oraz protokołów inwentaryzacyjnych 
sporządzonych dla składników inwentaryzowanych metodami innymi niż spis z natury. 

2. Zobowiązuję Komisję do: 

1) przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych; 

——————————————————————————————————————————————————————
Strona 1



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

3) sporządzenia sprawozdania opisowego z przeprowadzonej inwentaryzacji; 

4) rozliczenia inwentaryzacji. 

§ 4. 1. Wykonanie zarządzenia powierzam Komisji Inwentaryzacyjnej. 

2. Osoby wchodzące w skład Komisji Inwentaryzacyjnej czynię odpowiedzialnymi za właściwe, 
dokładne i rzetelne przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym. 

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia. 

 

WÓJT 

inż. Jolanta Stachowicz
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