
Zarza.dzenie Nr 63/14 

Wojta Gminy Zakrzewo 

z dnia 9 grudnia 2014r 

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji. 

Na podstawie art.26 ust.1,2,3,4, oraz art.27 ustawy z dnia 29 wrzesnia 1994r. o rachunkowosci 

/tekst jednolity: z 2002r. Dz.U.Nr 76,poz. 694 ze zm/ 

§ 1. Zarzqdzam przeprowadzenie inwentaryzacji sktadnikow majqtkowych wg stanu na dzieh 31 
grudnia 2014r. w Urz^dzie Gminy Zakrzewo i podlegtych jednostkach organizacyjnych Gminy przez 
zespoty spisowe w sktadzie osobowym w zatqczniku do niniejszego zarz^dzenia. 

§ 2. Powotuje komisje. inwentaryzacyjna. w sktadzie: 

1. Roman Cwikliriski - przewodniczqcy komisji inwentaryzacyjnej 
2. Mariola Cerak - cztonek komisji inwentaryzacyjnej 

3. Mirostawa Golenia - cztonek komisji inwentaryzacyjnej 

§ 3. Spis nalezy przeprowadzic w okresie od dnia 18 grudnia 2014r. do 5 stycznia 2015r. 

§ 4. Inwentaryzacjq nalezy obja.c nastQpuja.ce sktadniki majqtkowe: 

1. - srodki pieni^zne, 

2. - druki scistego zarachowania, 

3. - stan etyliny i oleju nape.dowego, 

4. - we.gla, 

5. - materiaty, 

6. - grunty gminne, 

7. -urzqdzenia, 

8. -inne budowle. 

§ 5. Inwentaryzacje sktadnikow majqtku wymienionych w § 4 pkt.l nalezy przeprowadzic w formie 

protokotu kontroli kasy. 

§ 6.Inwentaryzacje sktadnikow majqtku wymienionych w § 4 pkt.2 nalezy przeprowadzic poprzez 
porownanie stanu faktycznego ze stanem wynikajqcym z ksiqg scistego zarachowania. 

§ 7. Inwentaryzacje sktadnikow majqtku wymienionych w § 4 pkt.3 nalezy przeprowadzic przez 
porownanie stanu faktycznego ze stanem wynikajqcym z kart drogowych. 
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§.8 Inwentaryzacje w § 4 pkt. 4 za pomocq spisu z natury. 

§9. Inwentaryzacje sktadnikow majqtku wymienionych w § 4 pkt.5-8 nalezy przeprowadzic poprzez 
porownanie stanu faktycznego ze stanem wynikajqcym z ksiqg scistego zarachowania. 

§ 10. Zobowiqzuje komisje do: 

- przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osob materialnie odpowiedzialnych, 

- przestrzegania ogolnie obowiqzujqcych przepisow o inwentaryzacji, oraz zasad i sposobow 
postepowania okreslonych w instrukcji, 

- sporzqdzenia rozliczenia inwentaryzacji, 

- przekazania kompletnej dokumentacji inwentaryzacyjnej do ksiegowosci w terminie 5 dni po 
zakonczeniu inwentaryzacji. 

§ ll.Cztonkow zespotow spisowych czynie odpowiedzialnymi za wtasciwe, doktadne i rzetelne 
przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym. 

§ 12.Arkusze spisowe pobierze Przewodniczacy Komisji Inwentaryzacyjnej w referacie finansowym 

w terminie do dnia 31 grudnia 2014r. 

§ 13. Wykonanie zarzqdzenia powierzam skarbnikowi gminy. 

§ 14. Zarz^dzenie obowiqzuje z dniem podpisania. 

Nr 63/14 Wojta Gminy Zakrzewo 

z dnia 9 grudnia 2014r. 

Wykaz Zespotow Spisowych 

Przedmiot inwentaryzacji Sktad zespotu spisowego 

1 srodki pienie.zne w kasie i druki scistego Ryszard Sikorski - przewodniczqcy 

zarachowania, stan etyliny, oleju napedowego, Marzena Kotas - cztonek 

materiatow, we.gla . Piotr Kazmierczak - cztonek. 

2. grunty gminne, urzqdzenia, inne budowle, Mariola Banaszkiewicz - przewodniczqca 

stan etyliny. Michat Ziemihski- cztonek 

Przemystaw Skowronski - cztonek 


