
 

ZARZĄDZENIE  NR 66/2021 

Wójta Gminy Krempna 

z dnia 22 październik 2021r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji 

 

 

 

Na podstawie Ustawy z dnia 29 września 1994r. O rachunkowości (Dz. U. Z 2021  r. 

poz. 217 ) oraz Ustawy z dnia 8 marca 1990 ( Dz. U. z 2021 poz. 1372) 

 

 

z a r z ą d z a m : 

 

§ 1 

 

przeprowadzenie inwentaryzacji w : 

 

1. Urzędzie Gminy 

2. Gminnej Bibliotece Publicznej 

3. Gminnym Ośrodku Kultury i Rekreacji 

4. Ochotniczych Straży Pożarnych 

 

przez komisję w następującym składzie: 

1. Potera Elżbieta          – przewodnicząca komisji 

2. Dziuń Justyna            – członek komisji 

3. Skorodyński Jan        – członek komisji 

4. Książkiewicz Andrzej – członek komisji 

§ 2 

 

przeprowadzenie inwentaryzacji pozyskanego drewna stanowiącego własność komunalną 

wsi Krempna i wsi Polany przez komisję w następującym składzie: 

1. Potera Elżbieta                  -  przewodniczący komisji 

2. Słonka Tomasz                  -  członek komisji 

3. Szymczyk Kazimierz          - członek komisji 



§ 3 

 spisem z natury należy objąć następujące składniki majątkowe: 

1) środki trwałe 

2) pozostałe środki trwałe 

3) środki pieniężne 

4) druki ścisłego zarachowania 

5) należności i zobowiązania 

6) środki trwałe w budowie 

7) papiery wartościowe 

8) wartości niematerialne i prawne 

9) pozostałe aktywa i pasywa 

10) materiały składowane – drewno 

 

 Składniki majątku wymienione w : 

 pkt 1 - 2 – należy spisać na arkuszach spisu z natury 

 pkt 3-4 – należy przeprowadzić w drodze spisu z natury i porównania z danymi 

z ksiąg w formie protokołu kontroli kasy 

 pkt 5 – należy przeprowadzić w formie uzyskania potwierdzenia sald 

od kontrahentów 

 pkt 6 – należy przeprowadzić przez porównanie stanu faktycznego ze stanem 

wynikającym z ksiąg rachunkowych w drodze spisu z natury, jeżeli są dostępne 

oglądowi i spis ich jest możliwy, pozostałe składniki w drodze weryfikacji 

dokumentów z zapisami w księgach 

 pkt 7,8,9 – należy przeprowadzić w drodze weryfikacji dokumentów z zapisami 

w księgach 

 pkt 10 – należy spisać na arkuszach spisu z natury  

 

§ 4 

arkusze spisowe pobiorą przewodniczący komisji inwentaryzacyjnych w terminie 

do 10 listopada 2021r. 

§ 5 

Członków komisji czynię odpowiedzialnymi za właściwe, dokładne i rzetelne 

przeprowadzenie inwentaryzacji, zgodnie ze stanem faktycznym oraz do stosowania 

zasad określonych w Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem trwałym, inwentaryzacji 

majątku  i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie w Gminie Krempna stanowiącej 



załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 68/2012 Wójta Gminy Krempna z dnia 3 lipca 2012 roku 

w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Gminy Instrukcji w sprawie gospodarki majątkiem 

trwałym gminy, inwentaryzacji majątku i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie, 

oraz Zarządzenia Nr 30/2021 Wójta Gminy Krempna z dnia 10 maja 2021   

 

   § 6 

Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 15 listopada do 31 grudnia 2021r. 

wg harmonogramu inwentaryzacji, stanowiącego załącznik nr 1 do niniejszego 

zarządzenia w obecności osób materialnie odpowiedzialnych, a po zakończeniu 

niezwłocznie przekazać do księgowości celem rozliczenia. Inwentaryzacja 

przeprowadzona metodą weryfikacji sald i potwierdzenia sald w terminie do 15.01.2022r. 

 

 § 7 
 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.  
 
 

                                                                                        Wójt Gminy Krempna  
                                                                                  /-/ Kazimierz Miśkowicz  
                                                                          Na oryginale znajduje się właściwy podpis 
Otrzymują do wykonania: 
 
Potera Elżbieta           
…...................................... 
Dziuń Justyna             
…...................................... 
Skorodyński Jan         
…...................................... 
Książkiewicz Andrzej 
…...................................... 
Szymczyk Kazimierz           
…...................................... 
Słonka Tomasz                   
…………………………….. 
 ( podpisy komisji) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



        Załącznik Nr 1 do Zarządzenia 
        Nr 66/2021 Wójt Gminy Krempna  
        z dnia 22.10.2021r.   

…......................................... 
  (Nazwa jednostki – pieczęć) 

Harmonogram inwentaryzacji na 2021 rok 
Lp Przedmiot 

inwentaryzacji 
Obiekt  

zinwentaryzowania 
Termin 

 przeprowadzenia  
inwentaryzacji 

Rodzaj, forma, metoda, technika 
inwentaryzacji 

1 Grunty Dane ewidencji księgowej Od 01.12.2021 
do 15.01.2022  

Weryfikacja sald na dzień 
31.12.2021  

2 Wartości 
niematerialne 
i prawne 

Dane ewidencji księgowej Od 01.12.2021 
do 15.01.2022 

Weryfikacja sald na dzień 
31.12.2021  

3 Środki trwałe i 
pozostałe środki 
trwałe 

Dane ewidencji księgowej od 15.11.2021 
do 31.12.2021 

Spis z natury według stanu na 
dzień 31.12.2021 r. 

4 Środki trwałe w 
budowie 

Dane ewidencji księgowej Od 01.12.2021 
do 15.01.2022 

Weryfikacji sald na dzień 
31.12.2021  

5 Materiały 
składowane - 
drewno 

Dane ewidencji księgowej od 15.11.2021 
do 31.12.2021 

Spis z natury według stanu na 
dzień 31.12.2021 r. 

6 Rozrachunki z 
pracownikami 

Dane ewidencji księgowej Od 01.12.2021 
do 15.01.2022 

Weryfikacja sald na dzień 
31.12.2021  

7 Rozrachunki 
publicznoprawne 

Dane ewidencji księgowej Od 01.12.2021  
do 15.01.2022 

Weryfikacja sald na dzień 
31.12.2021  

8 Należności i 
zobowiązania  

Wszystkie z wyjątkiem 
należności spornych i 
wątpliwych, należności i 
zobowiązań pracowników i 
publicznoprawnych 

Od 01.12.2021  
do 15.01.2022 

Weryfikacja sald na dzień 
31.12.2021  

9 Środki pieniężne w 
kasie 

Kasa 31.12.2021 Roczna pełna, stan według 
stanu na dzień 31.12.2021r. 

10 Druki ścisłego 
zarachowania, 
czeki, weksle 
i inne papiery 
wartościowe 

Kasa 31.12.2021 Roczna, spis z natury według 
stanu na dzień 31.12.2021r 

11 Pożyczki i kredyty Dane ewidencji księgowej Od 01.12.2021  
do 15.01.2022  

Pisemne uzgodnienie sald 
według stanu na dzień 
31.12.2021  

12 Środki pieniężne 
zgromadzone na 
rachunkach 
bankowych 

Wszystkie rachunki 
bankowe 

Od 01.12.2021  
do 15.01.2022  

Pisemne uzgodnienie sald 
według stanu na dzień 
31.12.2021  

13 Fundusze własne Dane ewidencji księgowej Od 01.12.2021  
do 15.01.2022  

Porównanie danych ksiąg 
rachunkowych z odpowiednimi 
dokumentami i weryfikacji ich 
wartości na dzień 31.12.2021  

14 Materiały o niskiej 
zawartości w 
ewidencji 
pozaksięgowej 

wszystkie Od 15.11.2021 
do 31.12.2022 

Roczna, spis z natury według 
stanu na dzień 31.12.2021  

22 październik 2021 r.                                                                                Wójt Gminy Krempna  
                                                                                                                   /-/ Kazimierz Miśkowicz  
                                                                                                       Na oryginale znajduje się właściwy podpis                                     


