
ZARZĄDZENIE Nr 8/2018 

Wójta Gminy Sadowne 

z dnia 28 grudnia  2018 roku 

 
w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej. 

 

 

Na podstawie art. 10 ust. 1 oraz 26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości         

(Dz. U. z 2018 r. poz. 395) oraz Zarządzenia Wójta Gminy Sadowne nr 79/2015 z dnia 20 listopada 

2015 roku w sprawie instrukcji inwentaryzacyjnej,  zarządzam co następuje: 

§ 1 

Zarządzam przeprowadzenie inwentaryzacji składników majątkowych w: 

1. Urzędzie Gminy Sadowne, 

2. Świetlicach wiejskich, 

3. Jednostkach OSP Gminy Sadowne, 

1) w drodze spisu z natury, w formie protokołu kontroli kasy: 

- środki pieniężne w kasie 

- druki ścisłego zarachowania, 

2) w drodze uzyskania potwierdzenia sald od kontrahentów: 

- należności, z wyjątkiem należności spornych i wątpliwych, publicznoprawnych, należności od 

pracowników oraz osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych, 

- środki pieniężne zgromadzone na rachunkach bankowych w tym środki pieniężne na lokatach, 

stanowiące zabezpieczenie należytego wykonania umów), 

3) w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami w księgach: 

- środki trwałe w budowie, 

- środki trwałe, do których dostęp jest utrudniony (np. budowle stanowiące infrastrukturę), 

- grunty, 

- należności i zobowiązania publicznoprawne, 

- należności i zobowiązania wobec pracowników, 

- wartości niematerialne i prawne, 

4) Inwentaryzację należy przeprowadzić  według stanu na dzień 31 grudnia każdego roku. 

                                                                        § 2 

Powołuję stałą komisję inwentaryzacyjną w składzie: 

1. Marcin Gręda - przewodniczący Komisji 

2. Katarzyna Kalbarczyk - członek Komisji 

3. Mirosława Mianowicz - członek Komisji 

4. Teresa Koroś – członek Komisji 

 

Jednocześnie w/w komisja będzie sprawowała funkcję komisji likwidacyjnej. 



 

 

§ 3  

Po zakończeniu inwentaryzacji i przeprowadzeniu weryfikacji  Przewodniczący Komisji 

Inwentaryzacyjnej  sporządza  protokół zakończony wnioskami w sprawie rozliczenia różnic 

inwentaryzacyjnych , a  po uzyskaniu opinii Głównego Księgowego przedłoży je do zatwierdzenia. 

Zatwierdzone wyniki inwentaryzacji podlegają ujęciu w księgach roku obrotowego. 

§ 4 

Wykonanie Zarządzenia powierzam Skarbnikowi Gminy 

§ 5 

Zarządzenie obowiązuje z dniem podjęcia.      

                                                                               §6 

Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Sadowne  nr.81/2015 z dnia 26 listopada 2015r 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


