
ZARZĄDZENIE NR 16/0050/2017
WÓJTA GMINY STARY LUBOTYŃ

z dnia 27 września 2017 r.

w sprawie przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych składników majątkowych 
w Urzędzie Gminy, szkołach oraz jednostkach OSP.

Na podstawie art. 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości (tj. Dz. U. z 2016 
roku poz. 1047 z późn. zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1.  Powołuje się komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji w następującym 
składzie:
1) Tomasz Zaręba – przewodniczący komisji,
2) Dariusz Wybraniak – członek,
3) Milena Trzaska – członek,
4) Marlena Lendzioszek – członek,
5) Danuta Burczak – członek.

§ 2.  Komisja, o której mowa w § 1., dokona inwentaryzacji rocznej:
1) drogą spisu z natury na arkuszach spisowych poprzez objęcie następujących składników 

majątkowych:
a) magazyny materiałów na składzie we wszystkich jednostkach,
b) druki ścisłego zarachowania we wszystkich jednostkach,
c) magazyn materiałów żywnościowych w Szkole Podstawowej  w Starym Lubotyniu,
d) stany paliwa w samochodach i motopompach znajdujących się w jednostkach OSP,
e) stan paliwa w agregacie prądotwórczym w oczyszczalni ścieków;

2) drogą uzyskania od banków potwierdzeń prawidłowości występujących w księgach 
rachunkowych sald środków zgromadzonych na rachunkach bankowych (wraz z kontami 
kredytów i pożyczek);

3) drogą weryfikacji sald czyli porównania z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji stanów 
wynikających z ewidencji księgowej :
a) gruntów,
b) środków trwałych trudno dostępnych jak: sieci wodociągowe, sieci kanalizacyjne, linie 

energetyczne,
c) wartości niematerialnych i prawnych,
d) należności i zobowiązań wobec pracowników,
e) należności i zobowiązań z tytułów publiczno – prawnych,
f) rezerw, funduszy i dochodów przyszłych okresów,
g) inwestycji rozpoczętych,
h) stanów aktywów i pasywów, których nie udało się zinwentaryzować za pomocą potwierdzenia 

sald
i) innych niewymienionych wyżej składniki aktywów i pasywów.
§ 3.  Inwentaryzacje należy wykonać wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku.
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§ 4.  Wszystkie czynności inwentaryzacyjne  winny zostać zakończone do dnia 15 stycznia 
2018 roku.

 

Wójt Gminy Stary Lubotyń

Ireneusz Gumkowski
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