
    Z A R Z Ą D Z E N I E   NR 46/2016 

    Wójta  Gminy  Kluczewsko 

    z  dnia 6 grudnia 2016 roku  

 

w sprawie przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych środków majątkowych za 2016 rok 

 

 Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 oraz art. 33 ust. 1 i3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o 

samorządzie gminnym (Dz. U. poz. 446, poz. 1579) oraz art. 26 i 27 ustawy za dnia 29 

września 1994 roku o rachunkowości (Dz.U. z 2016r.  poz. 1047) zarządzam co następuje: 

 

§ 1. Przeprowadzenie rocznej inwentaryzacji składników majątkowych w Urzędzie Gminy, 

jednostkach OSP i jednostkach kulturalnych gminy. 

  

§  2.  Powołuję stałą komisję inwentaryzacyjną do przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej 

rzeczowych i pieniężnych składników majątkowych w składzie: 

1. Jaśkiewicz Andrzej  - Przewodniczący 

2. Wojciechowska Grażyna    - Członek  

 

§ 3. Zobowiązuję stałą komisję inwentaryzacyjną do powołania zespołów spisowych i ich 

przeszkolenia, a także ustalenia harmonogramu przeprowadzenia inwentaryzacji w terminie 

do dnia 23 grudnia 2016 roku.   

 

§ 4. Ustalam następujące terminy przeprowadzenia rocznej inwentaryzacji rzeczowych i 

pieniężnych składników majątkowych za 2016 rok: 

1. Składników mienia komunalnego na dzień 31 grudnia 2016 roku. 

2. Środków trwałych na dzień 1 grudnia 2016 roku (drogą porównania danych ksiąg 

rachunkowych z odpowiednimi dokumentami i weryfikacji tych składników). 

3. Środków trwałych w postaci sprzętu elektronicznego na dzień 1 grudnia 2016 roku.  

4. Przedmiotów nietrwałych na dzień 1 grudnia 2016 roku. 

5. Przedmiotów nietrwałych i środków trwałych w jednostkach kulturalnych gminy na 

dzień 1 grudnia 2016 roku. 

6. Przedmiotów nietrwałych i środków trwałych w  jednostkach OSP, a będące 

własnością gminy na dzień 1 grudnia 2016 roku. 

7. Wartość akcji  na dzień 1 grudnia 2016 roku. 

 

§ 5. Zobowiązuję zespoły spisowe powołane przez stałą komisję inwentaryzacyjną do: 

1. W przypadku ujawnienia środków trwałych lub przedmiotów nietrwałych będących 

własnością gminy do  ujęcia tych środków w spisach inwentaryzacyjnych z 

określeniem ich wartości. 

2. Uzupełnienie oznakowania środków trwałych i przedmiotów nietrwałych zgodnie z 

księgami środków. 

 

§ 6. Traci moc Zarządzenie Wójta Gminy Nr 78/2015 z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie 

przeprowadzenia inwentaryzacji rzeczowych środków i pieniężnych składników majątkowych 

za 2015 rok. 

 

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 

 

 

 


