
ZARZĄDZENIE NR 38/2019 
WÓJTA GMINY GZY 

z dnia 16 sierpnia 2019 r.

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji

Na podstawie art. 26 i art.27 ustawy o rachunkowości (Dz. U. z 2019 r. poz. 351) oraz 
w związku z Zarządzeniem Nr 35/2019 Wójta Gminy Gzy z dnia 25 lipca 2019 r. w sprawie 
przyjęcia harmonogramu czynności związanych z likwidacją jednostki budżetowej 
Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach, zarządzam co następuje:

§1. Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji okresowej aktywów i pasywów jednostki 
budżetowej Publicznego Gimnazjum im. Papieża Jana Pawła II w Gzach w związku z jej 
likwidacją:

1) Metodą spisu z natury:
a) Środków trwałych oraz pozostałych środków trwałych i wyposażenia,
b) Obcych środków trwałych będących w użytkowaniu,
c) Stanu zapasów materiałowych, które zostały zaliczone do kosztów bezpośrednio 

po zakupie(olej opałowy, druki ścisłego zarachowania, materiały budowlane);
2) Metodą potwierdzenia sald:

a) Należności z kontrahentami prowadzącymi księgi rachunkowe,
b) Środki pieniężne na rachunkach bankowych;

3) Metodą weryfikacji:
a) Należności z kontrahentami nieprowadzącymi ksiąg rachunkowych,
b) Należności i zobowiązań wobec pracowników,
c) Środków trwałych w budowie,
d) Wartości niematerialnych i prawnych.
e) Pozostałych składników aktywów i pasywów.

§2. Inwentaryzację, o której mowa w §1 należy przeprowadzić według stanu na dzień 
31 sierpnia 2019 r.

§3. Termin rozpoczęcia inwentaryzacji ustala się na dzień 21 sierpnia 2019 r., a zakończenia 
na dzień 31 sierpnia 2019 r.

§4. Powołuję Komisję Inwentaryzacyjną odpowiedzialną za prawidłowe przeprowadzenie 
i rozliczenie inwentaryzacji w następującym składzie:
Aleksandra Mielczarczyk -  Przewodniczący Komisji 
Beata Lewińska -  członek Komisji 
Joanna Korytkowska -  sekretarz Komisji

§5. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuję następujące zespoły spisowe:
1) Metodą spisu z natury według pól spisowych wyznaczonych przez Przewodniczącego 

Komisji Inwentaryzacyjnej:



Zespół spisowy Nr 1
Paweł Zaręba -  Przewodniczący zespołu.
Joanna Korytkowska -  członek 
Paweł Frąckiewicz -  członek 
Zespół spisowy Nr 2
Stefan Sadowski -  Przewodniczący zespołu 
Beata Lewińska -  członek 
Paulina Smoługa -  członek

2) Metodą potwierdzenia sald:
Zespół Nr 3
Ewa Kowalewska -  Przewodniczący zespołu,
Anna Lachowska -  członek

3) Metodą weryfikacji:
Zespół Nr 4
Waldemar Sobczyński -  Przewodniczący zespołu 
Aneta Piekutowska -członek

§6. 1. Przeprowadzenie spisu z natury należy udokumentować sprawozdaniem opisowym 
z przebiegu spisu z natury.
2. Przeprowadzenie inwentaryzacji metodą potwierdzenia sald oraz metodą weryfikacji 
należy udokumentować odpowiednimi protokołami.
3. Osoby powołane do zespołów spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe 
oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.
4. Komisja Inwentaryzacyjna do dnia 31 sierpnia 2019 r. przedłoży Skarbnikowi Gminy 
protokół z rozliczeń wyników inwentaryzacji i dochodzeń w sprawie różnic 
inwentaryzacyjnych.

§7. Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych 
odpowiedzialny jest Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej.

§8. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.


