
Zarządzenie Nr 71/2022 
Wójta Gminy Krasnosielc 
z dnia 10 października 2022 r. 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji składników majątkowych. 
 
Na podstawie art. 26 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.217 
ze zm.)  zarządzam : 
     § 1.  
Przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji składników majątkowych metodą spisu z natury, których 
ewidencja prowadzona jest  przez  Urząd Gminy Krasnosielc przez komisje inwentaryzacyjną w 
składzie : 

1. Ewa Jaworska – przewodnicząca 
2. Monika Szewczak- członek 
3. Agnieszka Koterwas – członek 
4. Krzysztof Skrobecki 

§ 2.  
1. Termin rozpoczęcia spisu  wyznaczam na dzień 2 listopada 2022 r.  zakończenie spisu                   

na dzień 30 listopada  2022 r.  
2. Spis należy przeprowadzić wg stanu na  dzień 31 października 2022 r.  z wyjątkiem  składników 

majątkowych  będących własnością innych jednostek,  znajdujących się w użytkowaniu  Urzędu 
Gminy Krasnosielc, które należy zinwentaryzować zgodnie z terminami określonymi w 
dokumentach będących podstawą ich użytkowania. 

§ 3.  
Spisem obejmuje się składniki majątkowe  znajdujące się w Urzędzie Gminy Krasnosielc, jednostkach 
OSP, świetlicach wiejskich,  na placach zabaw i boiskach. 
     § 4. 
Arkusze spisowe wydaje się przewodniczącemu komisji inwentaryzacyjnej. 
     § 5. 
Arkusze spisu z natury  wypełnia się w dwóch egzemplarzach. 
     § 6.  
Komisja inwentaryzacyjna nie dokonuje wyceny spisanych składników majątkowych. 
     § 7. 
Wycenę i rozliczenie wyników inwentaryzacji powierzam Skarbnikowi Gminy. 
     § 8.  
Osoby materialnie odpowiedzialne zobowiązuje się do uporządkowania mienia. 
     § 9.  
W terminie 7 dni od zakończenia czynności inwentaryzacyjnych przewodniczący  komisji 
inwentaryzacyjnej  złoży sprawozdania końcowe z przebiegu inwentaryzacji. 
     § 10. 
Wyniki inwentaryzacji (rozpatrzone i rozliczone nadwyżki i niedobory zatwierdzone przez kierownika 
jednostki) powinny być ujęte w księgach rachunkowych okresu sprawozdawczego. 
     § 11.  
Za sprawny, terminowy i prawidłowy przebieg czynności inwentaryzacyjnych odpowiada 
przewodnicząca komisji inwentaryzacyjnej. 
     § 12. 
Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością prac inwentaryzacyjnych powierza się 
Sekretarzowi Gminy. 
     § 13. 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 
                                                                                                                                  Wójt Gminy  
                                                                                                                       /-/ Paweł Ruszczyński 


