
Zarządzenie Nr 246/10

Burmistrza Żelechowa

z dnia 19 listopada 2010 r.

w  sprawie:  przeprowadzenia  inwentaryzacji  w  likwidowanym  Wielobranżowym 
Gospodarstwie Pomocniczym w Żelechowie, wg stanu na dzień 31 grudnia 2010r. zgodnie z art. 
26, art. 27 ustawy  z dnia 29 września  1994r o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz. 1223 z 
późn. zm.), art. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.- Przepisy wprowadzające ustawę o finansach 
publicznych (Dz.  U.  Nr 157,  poz.  1241 z  późn.  zm.)  i  instrukcją  inwentaryzacyjną dla  Gminy 
Żelechów zał. Nr 1 do Zarządzenia Burmistrza nr 148/09 zarządzam:

§ 1
Przeprowadzić pełną inwentaryzację metodą spisu z natury następujących składników majątkowych 
wielobranżowego gospodarstwa pomocniczego:

1. zapasów materiałów, towarów, produktów gotowych i  półproduktów znajdujących się na 
terenach zakładu i objętych ewidencją ilościowo – wartościową.

2. składników rzeczowych objętych ewidencją ilościową,
3. mebli,  środków  transportu,  pozostałego  wyposażenia  o  wartości  początkowej  (zgodnie 

z zapisami obowiązującej polityki rachunkowości i instrukcji inwentaryzacyjnej),
4. sprzętu  informatycznego,  wartości  niematerialnych  i  prawnych,  urządzeń do  przesyłania 

danych i kopiowania, telefonów komórkowych itp.,
5. środków trwałych i maszyn znajdujących się na terenie strzeżonym,
6. druków ścisłego zarachowania,

§ 2
Przeprowadzić  pełną  inwentaryzację  metodą  porównania  danych  ksiąg  rachunkowych 
z  odpowiednimi  dokumentami  źródłowymi  i  weryfikacji  realnej  ich  wartości  następujących 
składników majątkowych gospodarstwa pomocniczego

1. budynków, lokali,
2. gruntów,
3. obiektów inżynierii wodnej i lądowej, kotłów i maszyn energetycznych,
4. należności i zobowiązań publiczno-prawnych,
5. należności spornych i wątpliwych,
6. pozostałych aktywów wynikających z ewidencji księgowej.

§ 3
Przeprowadzić  pełną  inwentaryzację  metodą  pisemnych  uzgodnień  sald  kont  księgowych 
następujących składników majątkowych:

1. należności od odbiorców,
2. zobowiązań wobec dostawców,
3. środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach bankowych.

§ 4
Do przeprowadzenia czynności związanych z przygotowaniem, przeprowadzeniem i rozliczeniem 
inwentaryzacji powołuję komisję inwentaryzacyjną w składzie:

1. Przewodniczący: Koryś Krystyna
2. Członek: Mazurek Bożena
3. Członek: Kotlarska Iwona



Powołuje się zespół spisowy dla przeprowadzenia spisu z natury:
Kapczyński Mariusz
Białek Stanisław
Lakowska Krystyna

§ 5
Osoby  powoływane  na  członków  komisji  Inwentaryzacyjnej  ponoszą  odpowiedzialność  za 
właściwe oraz zgodne z obowiązującymi przepisami przeprowadzenia spisu z natury.

§ 6
Protokół  z  inwentaryzacji  Komisja  Inwentaryzacyjna  ma  obowiązek  złożyć  Burmistrzowi 
Żelechowa w terminie do 31. 12. 2010r.

§ 7
Zobowiązuje  się  Przewodniczącego  Komisji  do  przeprowadzenia  instruktażu  członków komisji 
oraz zespołów spisowych o sposobie przeprowadzenia czynności inwentaryzacyjnych.

§ 8
Zobowiązuję komisję do:

1. przeprowadzenia inwentaryzacji przy czynnym udziale osób materialnie odpowiedzialnych,
2. przestrzegania ogólnie obowiązujących przepisów o inwentaryzacji  oraz zasad i  sposobu 

postępowania określonych w instrukcji w sprawie inwentaryzacji majtku,
3. sporządzenia rozliczenia inwentaryzacji na podstawie sprawozdania zespołu spisowego.
4. dokonania wyceny składników majątkowych.

§ 9
Termin  rozpoczęcia  spisu  z  natury  ustalam  na  dzień  01.12.2010r,  a  zakończenia  na  dzień 
31.12.2010r.

§ 10
Głównego księgowego wielobranżowego gospodarstwa pomocniczego czynię odpowiedzialnym za 
obieg  dokumentów  i  dowodów  księgowych,  które  są  niezbędne  do  przeprowadzenia 
i  dokumentowania  czynności  inwentaryzacyjnych  w  etapie  przygotowania,  właściwym 
i rozliczeniowym procesu inwentaryzacji.

§ 11
Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego 
w Żelechowie.

§ 12
Zarządzenie wchodzi w  życie z dniem podpisania

                                                                                                       BURMISTRZ ŻELECHOWA

                    (-)
   Mirosława Miszkurka


