Zarządzenie Nr 70/2020
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 04 listopada 2020 r.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r. i powołania komisji
inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Na podstawie art.26 i 27 ustawy z dnia 29 września 1994r. o rachunkowości
( t. j. Dz.U. z 2019 r. poz. 351 ze zm.) oraz Zarządzenia Nr 70/2020 Wójta Gminy
Kluczewsko z dnia 30 października 2019 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji
gospodarowania majątkiem trwałym i zasad odpowiedzialności za powierzone mienie oraz
inwentaryzacji majątku w Urzędzie Gminy Kluczewsko zarządza się co następuje:
§ 1. Ustala się następujący zakres i sposób przeprowadzenia inwentaryzacji w 2020 r. w
Urzędzie Gminy Kluczewsko:
1) drogą spisu z natury:
- gotówka w kasie
-środki trwałe: kotły, maszyny, urządzenia techniczne, środki transportu
- wyposażenie techniczne
- pozostałe środki trwałe
- druki ścisłego zarachowania
2) drogą potwierdzenia sald:
- środki pieniężne znajdujące się na rachunkach bankowych
- należności (z wyłączeniem należności spornych, należności i zobowiązań wobec osób
nieprowadzących ksiąg rachunkowych, należności od pracowników, należności z tytułów
publicznoprawnych)
- zobowiązania (za wyjątkiem zobowiązań wobec pracowników i publicznoprawnych)
3) drogą weryfikacji:
- wartości materialnych i prawnych
- środków trwałych w budowie, z wyjątkiem maszyn i urządzeń
- środków pieniężnych w drodze
- rozrachunków publicznoprawnych
- należności i zobowiązań wobec osób nieprowadzących ksiąg rachunkowych
- aktywów i pasywów wymienionych w art. 26 ust. 1 pkt 1-2, jeżeli przeprowadzenie ich
spisu z natury lub uzgodnienie z uzasadnionych przyczyn nie było możliwe

- gruntów i środków trwałych, do których dostęp jest znacznie utrudniony
- funduszy własnych i funduszy specjalnych
- rezerw i przychodów przyszłych okresów
- czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów i przychodów.
§ 2. Inwentaryzację należy przeprowadzić w terminie od 30 listopada 2020 roku do
31 stycznia 2021 roku.
§ 3. Inwentaryzację należy przeprowadzić według stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku z
zastrzeżeniem § 1 pkt 3.
§ 4. Do przeprowadzenia inwentaryzacji zobowiązana jest komisja inwentaryzacyjna i
zespoły spisowe powołane przez Wójta Gminy w składzie osobowym według Załącznika do
niniejszego Zarządzenia. Osoby powołane w skład komisji inwentaryzacyjnej i zespołów
spisowych ponoszą pełną odpowiedzialność za właściwe oraz zgodne z obowiązującymi
przepisami przeprowadzenie inwentaryzacji.
§ 5. Arkusze spisu z natury oznaczone numerami Przewodniczący każdego zespołu
spisowego pobierze z kasy, gdzie wydawane są druki ścisłego zarachowania.
§ 6. Nadzór nad prawidłowością, kompletnością i terminowością spisów
inwentaryzacyjnych powierza się Skarbnikowi Gminy.
§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

WÓJT GMINY
/-/ Pałka Rafał

Załącznik
do Zarządzenia Nr 70/2020
Wójta Gminy Kluczewsko
z dnia 04 listopada 2020 r.
1. Do przeprowadzenia inwentaryzacji powołuje się Komisję Inwentaryzacyjną w
składzie:
Nowak Bożena - Przewodniczący Komisji Inwentaryzacyjnej
Grzebinoga Małgorzata- Członek Komisji Inwentaryzacyjnej
2. Powołuje się następujące Zespoły Spisowe celem przeprowadzenia inwentaryzacji w
2020 r. oraz ustala się przypisane im zakresy prac:
-zespół spisowy Nr 1 w składzie:
1) Parzuchowska Agnieszka - Przewodniczący Zespołu Spisowego
2) Bakalarz Monika - Członek Zespołu Spisowego, który przeprowadzi
inwentaryzację drogą spisu z natury gotówki w kasie i druków ścisłego zarachowania
oraz inwentaryzację środków trwałych i pozostałych środków trwałych (OSP)
- zespół spisowy Nr 2 w składzie
1) Walasek Anna

- Przewodniczący Zespołu Spisowego

2) Szczepanik Alicja

- Członek Zespołu Spisowego

i
- zespół spisowy Nr 3 w składzie:
1) Krzyżanowska Beata

- Przewodniczący Zespołu Spisowego

2) Ławiński Dariusz
- Członek Zespołu Spisowego które przeprowadzą inwentaryzację
drogą spisu z natury środków trwałych (w tym: kotły, maszyny, urządzenia techniczne, środki
transportu), wyposażenia technicznego i pozostałych środków trwałych
- zespół spisowy Nr 4 w składzie:
1) Prokop Wojciech

- Przewodniczący Zespołu Spisowego

2) Wyrwał Monika
- Członek Zespołu Spisowego który przeprowadzi inwentaryzację
drogą weryfikacji gruntów, budynków i budowli, obiektów inżynierii wodnej i lądowej,
środków trwałych w budowie
- zespół spisowy Nr 5 w składzie:
1) Zaborska Monika

- Przewodniczący Zespołu Spisowego

2) Wasela Leszek
- Członek Zespołu spisowego który przeprowadzi inwentaryzację
drogą weryfikacji wartości niematerialnych i prawnych.
3. Weryfikację aktywów i pasywów nieobjętych spisem z natury przeprowadzi Komisja
Inwentaryzacyjna

