
Zarządzenie Nr 120.39.2020 

Wójta Gminy Załuski 

z dnia 17 sierpnia 2022 roku 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej 

Na podstawie § 4 Załącznika Nr 8 do Zarządzenia Nr 0050.1.2017 z dnia 02.01.2017 r. ze 
zmianą  dokonaną  Zarządzeniem Nr 0050.67.2018 z dnia 31 grudnia 2018 r. Wójta Gminy 
Załuski oraz zgodnie z ustawą  z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2021 r. 
poz. 217 z późn.zm.) zarządzam, co następuje: 

§ 1  

Powołuję  komisję  inwentaryzacyjną  w składzie: 

Przewodniczący: Urszula Szybińska 

Członek: Katarzyna Baryga 
Członek: Agata Sałacińska 
Członek: Monika Bojanowska 
Członek: Mariola Marmuziewicz 

W celu przeprowadzenia spisu z natury na dzień  zmiany osoby 
materialnie odpowiedzialnej tj. na dzień  31 sierpnia 2022r.: 

• gotówki w kasie, 

• Druków ścisłego zarachowania, 

• Środków trwałych własnych w eksploatacji, 

• Wyposażenia, 

• Środków trwałych dzierżawionych, obcych oraz postawionych w stan likwidacji, 
a fizycznie niezlikwidowanych, 

• Materiałów żywnościowych, węgla, oleju opalowego, olejów napędowych, 

• Materiałów, maszyn i urządzeń  na cele inwestycyjne, nie przekazanych 

wykonawcom, 

• Składniki majątku ujęte wyłącznie w ewidencji ilościowej na kontach 

pozabilansowych. 

§2 

Siedzibą  komisji inwentaryzacyjnej jest pokój nr 2 w Urzędzie Gminy w Załuskach. 

§3 

Spis z natury zostanie przeprowadzony w : 

• SP w  Kamienicy;  

§4 

1. Ustalam termin przeprowadzenia spisu z natury w dniach od 17.08.2022 r. do 

31.08.2022 r. 
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2. Komisja inwentaryzacyjna pełni swe obowiązki do ostatecznego rozliczenia wyników 

inwentaryzacyjnych i przedłożenia mi sprawozdania z przebiegu swych prac. 

§5  

Obowiązki komisji inwentaryzacyjnej zostały określone w instrukcji inwentaryzacyjnej 

z dnia 2 stycznia 2017 r. - załącznik nr 8 do zarządzenia wójta gminy nr 0050.1.2017. 

§6 

1. Dla zinwentaryzowania stanowiących przedmiot spisu składników majątkowych 

na wniosek przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej powołuję  następujący 

zespól spisowy: 

1) Jadwiga Kochanowska 

2) Małgorzata Czachorowska 

3) Anna Szermanowicz 

2. Uprawnienia i obowiązki Przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej oraz zespołów 

spisowych określa § 5 Załącznika Nr 8. 

3. Członkami zespołów spisowych nie mogą  być  osoby odpowiedzialne za stan 

składników majątkowych podlegających spisowi w danym polu spisowym oraz osoba 

prowadząca ewidencję  tych składników. 

Zobowiązuję  przewodniczącego komisji inwentaryzacyjnej do bieżącego informowania mnie 

o stanie prowadzonych prac inwentaryzacyjnych. 

§8 

Odpowiedzialnym za prawidłowe wykonanie zarządzenia czynię  Sekretarza Gminy. 

§9  

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

Wójt Gm /n 

Kamil 

ki 
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